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Mange kosttilskudd  
inneholder dopingmidler
Nesten en firedel av utvalgte kosttilskudd 
inneholdt dopingmidler, legemidler og/eller 
ulovlige mengder koffein. Dette viser en 
studie av 93 kosttilskudd markedsført som 
«energigivende», «muskelbyggende» eller 
«fettforbrennende» og solgt fra nettbutikker 
rettet mot norske forbrukere. Åtte produkter 
inneholdt et dopingmiddel, men deklare-
ringen på pakken kunne være på et annet 
middel. Tilsvarende funn er gjort i flere 
utenlandske studier. Bruk av tilsynelatende 
lovlige kosttilskudd gir risiko for helseskade 
eller positiv dopingtest. Idrettsfolk, trenere 
og mosjonister: vær på vakt.
SIDE 334

Skal leger forbedre friske folks utseende?
Estetisk medisin, dvs. medisinsk eller kirur-
gisk behandling for å forbedre utseendet,  
er i vekst – også i Norge. Utøvere av estetisk 
medisin fremhever gjerne at det kan ligge 
mye god livskvalitet i å få fikset på ting med 
utseendet som man er misfornøyd med. 
Kritikere mener at leger skal forebygge og 
behandle sykdom, ikke forbedre allerede 
friske mennesker. Rådet for legeetikk synes 
det er vanskelig å trekke en klar og generell 
grense mellom hva som er akseptabel og 
uakseptabel praksis for legers virksomhet. 
Strengere regulering av bransjen etterlyses.
SIDE 360, 368

Når legeetikken forvitrer
Leger har makt til å endre folks liv. Legegjer-
ningen er basert på kunnskap, tillit, innsikt 
og innlevelse. Men propaganda og gruppe-
press kan på kort tid bryte ned legers evne 
til medfølelse. Leger spilte en sentral rolle  
i nazistenes massemord, først av psykisk og 
fysisk utviklingshemmede, senere av jøder, 
romfolk, homofile og andre minoriteter. 
«Historien har lært oss at de første små 
skrittene mot båssetting og fremmedgjøring 
av mennesker kan lede opp mot en senere 
katastrofe. Faren for avhumanisering gjelder 
i høyeste grad leger», skriver Per Nortvedt, 
professor emeritus i medisinsk etikk.
SIDE 364

Dødelig skepsis

Meslinger er en av de mest smittsomme virusinfeksjoner som 
 finnes. Tidligere tok sykdommen millioner av liv. Effektiv, billig  
og trygg vaksinasjon har satt en stopper for det. WHOs uttrykte mål 
har vært å utrydde viruset i Europa innen 2020. Det vil neppe bli 
nådd. For igjen dør det barn av meslinger i Europa: Forekomsten  
av sykdommen i 2018 var den høyeste på 20 år, med over 82 000 
tilfeller og 72 dødsfall. Og problemet er ikke bare europeisk. Mes-
lingforekomsten økte med 30 % globalt i 2018. Et pågående utbrudd 
på Filippinene, etter fallende vaksinedekning, har nylig tatt livet av 
minst 70 mennesker, de fleste barn. I New York er over 200 tilfeller 
av meslinger registrert siden oktober, de fleste i uvaksinerte øyer  
av religiøst betinget vaksinemotstand.

WHO har nylig rangert vaksineskepsis som en av de ti største 
truslene mot global helse. Flokkimmuniteten er truet i flere land. 
Smittekilden for skepsisen er i stor grad internett, der falsk propa-
ganda spres i både lukkede og åpne fora. Populistpartier i mange 
land har dertil båret virus til epidemien ved å omfavne antivaksine-
bevegelsen. Skepsisen ser ut til å være nesten like smittsom som 
sykdommen selv. Mot dumhet og uforstand kjemper selv gudene 
– og WHO – forgjeves.
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Hvem vil ikke ha litt fastere rumpe, litt 
 større biceps, litt mindre mage, litt raskere 
Birken-tid eller litt bedre utholdenhet? Det 
er kanskje ikke til å undres over at folk etter-
spør optimaliserende kosttilskudd i et pre-
stasjonssamfunn der det alltid er noe som 
kan bli litt større, litt mindre, litt kortere – 
 eller viktigst: litt bedre. I denne utgaven av 
Tidsskriftet presenterer vi en studie hvor  
det ble funnet dopingmidler, legemidler  
og ulovlige mengder koffein i en firedel  
av kosttilskuddene solgt via nettbutikker  
til norske forbrukere.

Som Rune Slagstad viste i sin lederartikkel 
i Tidsskriftet, Kroppen som sportens akilles-
hæl, er medisinen og vitenskapen uløselig 
vevd sammen med pengemakten og sports-
journalistikken i den moderne sportens 
grenseløshet: «Med sin ekstreme presta-
sjonslogikk støter sporten mot grensene for 
menneskekroppens yteevne. (...) Når krop-
pen streiker, har heller ikke kroppsinnehave-
ren noe han eller hun skal ha sagt. Sporten 
er et kroppsavhengig samfunnsfenomen. 
Kroppen er sportens akilleshæl.»

Hisham Akira Bharoocha har illustrert 
denne utgaven av Tidsskriftet. Han er  
en Brooklyn-basert kunstner som jobber  
i skjæringsfeltet mellom musikk, kunst  
og fotografi.

Fra redaktøren

307 Opio i der, makt og mis bruk 
 Kari Tveito

Leder

308 Fire år med brutal borgerkrig i Jemen 
 Sonja Kalsvik

DEBATT

Kommentarer

309 Blir det fort satt trygt å føde uten for Riks hos pi ta let? 
 Bjørn Øg lænd 
 Tilsvar: Ast ri Ma ria Lang

310 Kjønnspluralisme og NIPT-tes ten 
 Fred Andersen 
 Tilsvar: Ke til Slag stad

311 Rettelser

Debatt

314 Per son vern – en hin der løy pe 
 Erle Refs um, Lise M. Hel sin gen, Hen ri ett e C. Jo dal,  
 Mag nus Lø berg, Njål Høst mæ ling en, Mett e Kal ager

318 Pa si en ter med Lyme-bor re lio se går glipp av be hand ling 
 Per H. Bjark

320 Rus mid del tes ting – kort for klart 
 Tor mod Karl sen Bjå nes, Jon Andsnes Berg, Arne Hel land,  
 An dre as Aust gu len Wes tin

324 Apo te ke ne støtt er opp om le gers for skriv ning 
 Hil de Ari an sen, Tor Ros ness

326 Re pre sen ta ti ve pa si ent ut valg er unød ven dig i kli nisk  
 forsk ning 
 Ei vind Schjel de rup Skarp sno

327 Arbeidsrettet rehabilitering –  
 tidlig intervensjon ikke nødvendigvis bedre 
 Lene Aasdahl, Marius Steiro Fimland

Kronikk

328 Ikke ytterligere inhalasjonssteroider ved astmaforverring 
 Inga Marthe Grønseth, Torbjørn Nag, Pål-Didrik Hoff Roland

VITENSKAP

Fra andre tidsskrifter

332 Mye feilmedisinering etter sykehusinnleggelse

333 Begrenset helsehjelp til papirløse migranter  
 gjør noe med oss

 Linagliptin mot type 2-diabetes er trygt å bruke

4/2019



303

INNHOLD

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 4,  2019;  139

Originalartikkel

334 Do ping mid ler i kostt il skudd 
 Chris ti ne Hel le, Anne Kris ti Som mer, Per Vi dar Sy ver sen,  
 Fred rik Lauritzen

Kort rapport

339 Fær re tvangs inn leg gel ser i psy kisk hel se vern? 
 Es pen Bjerke, Kari Gjel stad, Tor leif Ruud

Klinisk oversikt

342 Re nal fib ro mus ku lær dys pla si og hy per ten sjon 
 Martin Som mer, Nan na von der Lip pe, Nils-Ei nar Kløw,  
 Aud Høi eg gen

Noe å lære av

346 En mann i 50-årene med feber og hevelse på halsen 
 Bente Jannestad, Hilde Kristin Skudal, Annika Jøntvedt Bock,  
 Moritz Bøhme, Torkjell Nøstdahl

Kort kasuistikk

351 Diabetisk ketoacidose etter immunterapi mot lungekreft 
 Per Kristian Skorpen, Julia Margull

Medisin og tall

355 Når må lin gen går i ta ket 
 Are Hugo Pripp

MAGASIN

Intervju

356 Talerør for taus pasientgruppe 
 Marit Tveito

Reportasje

360 Et spørsmål om estetikk 
 Irene Thoresen Rønold

Essay

364 Når medisinen går i ondskapens tjeneste 
 Per Nortvedt

Medisinsk etikk

368 Etik ken i es te tik ken 
 Svein Aar seth

Legelivet

370 Keiserens nye ord 
 Ingrid Hokstad

371 Hvor for vel ger mann li ge og kvin ne li ge le ger uli ke  
 spe sia li te ter? 
 Ce ci lie Bir ke li

Språkspalten

372 LIS-le ger 
 Pett er Gjers vik

Tidligere i Tidsskriftet

373 Rottebittfeber

Anmeldelser

374 Bøker

Ph.d.-disputaser

376 Avlagte doktoravhandlinger

Minneord

378 Minneord

ANNONSER

380 Legejobber

386 Kurs og møter

387 Spesialister

AKTUELT I FORENINGEN

Fra presidenten

389 Fra ord til handling – 200 LIS1 nå! 
 Marit Hermansen

Aktuelt

390 Vil ut dan ne fle re en do kri no lo ger

391 Me ner per son vern reg le ne ved sy ke hus går ut over  
 pa si ent sik ker he ten

392 Øns ker vel kom men til det bli de Sør lan det

393 Lands sty re mø tet 2019

394 For ven ter kor te re ven te ti der i rus og psy kia tri



C

T

Steglatro «MSD»
Antidiabetikum.  ATC-nr.: A10B K04 

TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 15 mg: Hver tablett inneh.: Ertu-
gliflozin 5 mg, resp. 15 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jern-
oksid (E 172), titandioksid (E 171). 
Indikasjoner: Voksne >18 år med diabetes mellitus type 2 som tillegg 
til diett og fysisk aktivitet, for å bedre glykemisk kontroll. Gis som 
mono terapi når metformin er ansett som uegnet pga. intoleranse eller 
kontra indikasjoner, eller som tillegg til andre legemidler til behandling 
av diabetes. Se SPC for informasjon om kombinasjoner og effekt på 
glykemisk kontroll. 
Dosering: Anbefalt startdose er 5 mg 1 gang daglig. Tolereres 5 mg 
1 gang daglig, kan dosen økes til 15 mg 1 gang daglig ved behov 
for ytterligere glykemisk kontroll. Ved kombinasjon med insulin eller 
insulin sekretagog, kan reduksjon av insulin- eller insulinsekretagog-
dosen være nødvendig for å redusere hypoglykemirisikoen. Korreksjon 
av volumdeplesjon anbefales før behandlingsstart. Glemt dose: Skal 
tas så snart pasienten husker det. 2 doser bør ikke tas på samme dag. 
Spesielle pasientgrup per: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering 
nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Ikke undersøkt 
ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, men anbefales ikke. Nedsatt nyre-
funksjon: Vurdering av nyrefunksjonen anbefales før oppstart og deret-
ter regelmessig. Ikke anbefalt ved eGFR <60 ml/minutt/1,73 m2 eller 
ClCR <60 ml/minutt. Skal seponeres ved vedvarende eGFR <45 ml/
minutt/1,73 m2 eller ClCR vedvarende <45 ml/minutt. Bør ikke brukes 
ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, terminal nyresykdom (ESRD) eller til 
dialysepasienter, pga. manglende forventet effekt. Barn: Sikkerhet og 
effekt ikke fastslått, ingen data. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig 
pga. alder. Nyrefunksjon og risiko for volumdeplesjon bør vurderes. 
Begrenset erfaring hos eldre ≥75 år. Administrering: Bør tas 1 gang 
daglig om morgenen. Tas med eller uten mat. Ved svelgevansker kan 
tabletten deles eller knuses. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 
Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1. 
Hypo tensjon/volumdeplesjon: Basert på virkningsmekanismen gir 
ertu gliflozin osmotisk diurese, som kan føre til redusert intravaskulært 
volum. Symptomatisk hypotensjon kan derfor opptre etter behand-
lingsstart, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon, hos eldre (≥65 år), ved 
diuretikabehandling, eller hos pasienter som behandles med anti-
hypertensiver og tidlig ere har hatt hypotensjon. Før behandlingsstart 
bør volumstatus vurderes og korrigeres ved behov. Pasienten bør kon-
trolleres for tegn og symptomer etter behandlingsstart. Ved tilstander 
som kan føre til væsketap (f.eks. gastrointestinal sykdom) anbefales 
nøye overvåkning av volumstatus (f.eks. klinisk undersøkelse, blod-
trykksmålinger, laboratorietester inkl. hematokrit) og elektrolytter. Mid-
lertidig behandlingsavbrudd bør vurderes inntil væsketapet er korrigert. 
Diabetisk ketoacidose (DKA): Sjeldne, inkl. livstruende og dødelige, til-
feller av DKA er rapportert ved behandling med SGTL2-hemmere. I 
noen tilfeller er tilstanden atypisk, med bare moderat økte blodglukose-
verdier (<14 mmol/liter). Ukjent om høyere ertugliflozindoser gir økt 
risiko for DKA. DKA må mistenkes ved uspesifikke symptomer som 
kvalme, oppkast, anoreksi, magesmerter, uttalt tørste, pustevansker, 
forvirring, uvanlig fatigue eller søvnighet. Pasienten skal umiddelbart 
undersøkes for ketoacidose ved slike symptomer, uavhengig av blod-
glukosenivå. Behandlingen skal avbrytes umiddelbart ved mistenkt el-
ler diagnostisert DKA. Behandlingen bør avbrytes ved større kirurgiske 
inngrep eller akutte, alvorlige sykdommer. Behandlingen kan gjenopp-
tas når tilstanden er stabilisert. Før behandlingsstart bør pasientens 
anamnese vurderes for faktorer som kan predisponere for DKA, slik 
som lave reserver av funksjonelle betaceller (f.eks. ved type 2-diabetes 
og lavt C-peptid, ved latent autoimmun diabetes hos voksne eller ved 
pankreatitt), tilstander som fører til begrenset matinntak eller alvorlig 
dehydrering, pasi enter med redusert insulindose og pasienter med økt 
insulinbehov som følge av akutt sykdom, kirurgi eller alkoholmisbruk. 
SGLT2-hemmere skal brukes med forsiktighet hos disse. Reoppstart 
av behandling hos pasienter med tidligere DKA under behandling med 
SGLT2-hemmer anbefales ikke, med mindre en annen klar utløsende 
faktor er identifisert og løst. Amputasjoner av underekstremiteter: Økt 
insidens av amputasjoner av underekstremiteter (hovedsakelig tær) er 
sett i langtidsstudier med en annen SGLT2-hemmer. Ukjent om dette 
er en klasseeffekt. Det er viktig å veilede pasientene om rutinemessig 
forebyggende fotpleie. Nedsatt nyrefunksjon: Effekten er avhengig av 
nyrefunksjonen, og er derfor redusert ved moderat nedsatt nyrefunk-
sjon og trolig fraværende ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Vurdering 
av nyrefunksjonen anbefales før oppstart og deretter regelmessig, se 
Dosering. Hypoglykemi ved samtidig bruk av insulin og insulinsekret-
agoger: Se Interaksjoner. Genitale soppinfeksjoner: I kliniske studier 

med SGLT2-hemmere var det høyere sannsynlighet for at pasienter 
med genitale soppinfeksjoner i anamnesen og uomskårede menn ut-
viklet genitale soppinfeksjoner. Pasienten bør overvåkes og behand-
les hensiktsmessig. Urinveis infeksjoner: Glukoseutskillelse i urinen 
kan være forbundet med økt risiko for urinveisinfeksjoner. Midlertidig 
behandlingsavbrudd bør vurderes ved behandling av pyelonefritt eller 
urosepsis. Hjertesvikt: Begrenset erfaring med hjertesvikt NYHA klasse 
I-II. Ingen erfaring med NYHA klasse III-IV. Laktose: Inneholder laktose 
og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller 
glukose-galaktosemalabsorpsjon. Øvrig: Pga. virkningsmekanismen 
vil glukosetesting av urinen være positiv. Alternative metoder bør bru-
kes for å overvåke glykemisk kontroll. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, 
bruk inter aksjons  analyse. Kan øke diuretisk effekt av diuretikaFor ut-
fyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsana-
lyse. Kan øke diuretisk effekt av diuretika og gi økt risiko for dehydre-
ring og hypotensjon. Kan øke risikoen for hypoglykemi ved samtidig 
bruk av insulin og/eller insulinsekretagog. Lavere dose insulin/insulin-
sekretagog kan være nødvendig. Ertugliflozin metaboliseres primært 
via UGT1A9 og UGT2B7. Klinisk relevante effekter forventes ikke med 
andre induktorer. Interaksjonsstudier tyder på at farmakokinetikken til 
ertugliflozin ikke påvirkes av samtidig bruk av sitagliptin, metformin, 
glimepirid eller simvastatin, og at ertugliflozin ikke har klinisk relevant 
effekt på farmakokinetikken til sitagliptin, metformin og glimepirid. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrenset mengde data 
fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist påvirkning på renal utvikling 
og modning. Bør ikke brukes under graviditet. Amming: Overgang i 
morsmelk er ukjent. Utskilles i melk hos dyr. Risiko for nyfødte/sped-
barn kan ikke utelukkes. Bør ikke brukes under amming. Fertilitet: 
Effekt på human fertilitet er ukjent. Ikke sett effekt på fertilitet i dyre-
studier. 
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Vulvovaginal sopp-
infeksjon og andre genitale soppinfeksjoner hos kvinner. Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Hjerte/kar: Volumdeplesjon. Infeksiøse: Candida-
balanitt og andre genitale soppinfeksjoner hos menn. Kjønnsorganer/
bryst: Vulvovaginal pruritus. Nyre/urinveier: Økt urinering. Stoffskifte/
ernæring: Hypoglykemi. Undersøkelser: Endrede serumlipider, økt he-
moglobin, økt karbamid. Øvrige: Tørste. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/ 
100): Nyre/urinveier: Dysuri, økt blodkreatinin/redusert GFR. Sjeldne 
(≥1/10 000 til <1/1000): Stoffskifte/ernæring: Diabetisk ketoacidose 
(DKA).
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser opptil 300 mg, 
gitt oralt, og gjentatte doser opptil 100 mg daglig gitt oralt i 2 uker viste 
ingen toksisitet hos friske. Behandling: Vanlige støttetiltak iht. klinisk 
status. Fjerning av ertugliflozin ved hemodialyse er ikke undersøkt.
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Potent, selektiv og reversibel 
SGLT2-hemmer. Øker glukoseutskillelsen i urin ved å redusere renal 
reabsorpsjon av filtrert glukose og senke renal glukoseterskel. Absorp-
sjon: Fast ende Tmax er 1 time. Samtidig inntak av et fett- og kaloririkt 
måltid reduserer Cmax og forlenger Tmax med hhv. 29% og 1 time, men 
endrer ikke AUC sammenlignet med fastende tilstand. Ingen klinisk 
relevant endring i effekt forventes av samtidig matinntak. Absolutt oral 
biotilgjengelighet etter 15 mg-dose er ca. 100%. Proteinbinding: Ca. 
94%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vdss ca. 86 liter etter i.v. dose. Halve-
ringstid: Gjennomsnittlig t1/2 er ca. 17 timer. Gjennomsnittlig systemisk 
plasmaclearance etter i.v. dose på 100 μg er 11 liter/time. Metabolisme: 
Viktigste metabolske reaksjonsvei er UGT1A9- og UGT2B7-mediert 
O-glukuronidering. CYP-mediert (oksidativ) metabolisme er minimal 
(12%). Utskillelse: Hos friske utskilles ca. 41% i feces, hvorav 34% 
uomdannet. Ca. 50% utskilles i urin, hvorav kun 1,5% uomdannet. 
Pakninger og priser: 5 mg: 28 stk. (blister) kr. 473,40. 98 stk. (blis-
ter) kr. 1561,10. 15  mg: 28 stk. (blister) kr. 473,40. 98 stk. (blister) 
kr. 1566,30.
Sist endret: 10.07.2018

Refusjon: Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes 
mellitus i kombina sjon med andre perorale blodsukkersenkende lege-
midler og/eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale.
Refusjonskode: ICPC: T90 Diabetes type 2 (232). ICD: E11 Diabetes 
mellitus type 2 (232).
Vilkår: 232: Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasient-
er som ikke oppnår til strekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte 
dose metformin.

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, 
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UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON

Indikasjoner: Voksne >18 år med diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet, for 
å bedre glykemisk kontroll. Gis som mono terapi når metformin er ansett som uegnet pga. intoleranse 
eller kontra indikasjoner, eller som tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. 

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller ett eller flere av hjelpestoffene. 

Forsiktighet og bivirkninger: Vurder nyrefunksjonen før oppstart. Oppstart er ikke anbefalt ved eGFR < 60 ml/min/1,73 m2. 
Behandlingen bør avsluttes når eGFR er vedvarende < 45 ml/min/1,73 m2. Skal ikke brukes ved type 1-diabetes, diabetisk 
ketoacidose, under graviditet og amming. Vanligst bivirkning er genital soppinfek sjon hos kvinner. Kan gi hypotensjon,  
ketoacidose. Vurder lavere dose ved samtidig bruk av sulfonylurea eller insulin for å redusere risiko for hypoglykemi. Økt 
insidens av amputasjoner av underekstremiteter (hovedsakelig tær) er sett i langtidsstudier med en annen SGLT2-hemmer.

NYHET En ny SGLT2-hemmer  
ved type 2-diabetes1
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Opio i der, makt og mis bruk
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Hva er sam men hen gen mel lom gra tis mid dag og over-
do se døds fall?

I 1996 lan ser te Purdue Phar ma, et av de le den de le ge mid del fir ma ene 
i USA, en ny form for ok sy ko don – OxyContin. Le ge mid let fri gjor de 
opio id lang som me re enn and re smer te stil len de me di ka men ter og 
skul le der for være mind re av hen gig hets ska pen de, hev det fir ma et (1).

Opio i der er en fel les be teg nel se på mor fin lig nen de pre pa ra ter 
el ler rus mid ler som vir ker på opio id re sep to rer i hjer nen (2). Alle 
vir ker be ro li gen de og smer te dem pen de og kan gi en rus virk ning.  
Til tross for svært man gel full do ku men ta sjon til lot U.S. Food and 
Drug Ad mi ni stra tion (FDA) at en dob belt så stor dose ok sy ko don ble 
brukt i OxyContin som i til sva ren de me di ka men ter, og at en på skrift 
om lavt mis bruks po ten si al fikk stå på for pak nin gen. Vel 20 år se ne re 
har USA fått til nav net Opio id Na tion og står over for et fol ke hel se  pro-
blem av enor me pro por sjo ner (1). Hver dag dør mer enn 130 men-
nes ker av opio id over do ser, og i 2017 had de om lag 1,7 mil li o ner ame-
ri ka ne re av hen gig hets li del ser knytt et til re sept be lag te opio i der (3).

De fles te over do se døds fal le ne på grunn av opio i der skyl des inn tak 
av fen ta nyl, he ro in og ko ka in (4). Men re sept be lag te opio i der er ofte 
også in vol vert, og i be gyn nel sen av opio id kri sen var re sept be lag te 
me di si ner som OxyContin den van lig ste år sa ken til slike døds fall. 
For OxyContin, som and re opio i der, er av hen gig hets ska pen de. 
 Man ge pa si en ter som be gyn te å bru ke me di ka men tet, opp lev de  
at de mått e ta sta dig høy ere do ser for å få sam me smer te stil len de 
eff ekt. Noen fant ut at tab lett e ne kun ne knu ses og sniff es el ler in ji -
seres og gi en sterk rus eff ekt. OxyContin ble raskt «the hott est thing 
on the street» og mer po pu lært på det il le ga le mar ke det enn opio  i-
der med kor te re vir ke tid. Dett e var stikk i strid med hva Purdue 
Phar ma had de re kla mert med – og fort satt e å hev de len ge ett er at  
de før s te rap por te ne om over do se døds fall kom (5).

Purdue Phar ma, eid av den styrt ri ke Sackler-fa mi li en, før te en 
used van lig ag gres siv mar keds kam pan je av OxyContin over for ame-
ri kans ke le ger. Fle re og fle re le ger be gyn te å for skri ve me di ka men tet 
til pa si en te ne sine. Sam ti dig be gyn te tal let på dø de li ge opio id re la-
ter te over do ser å sti ge. Ny lig pub li ser te JAMA Net work Open en stu-
die der man un der søk te om det er en as so sia sjon mel lom mar keds-
fø ring, for skriv ning og over do ser av opio i de me di ka men ter (4). 
Re sul ta te ne er tan ke vek ken de: I de sta te ne der le ge mid del re pre sen-
tan ter for opio i de, smer te stil len de me di ka men ter had de hatt hyp-
pigst kon takt med le ger, og le ger had de mott att flest yt el ser i form 

av mål ti der, dek ning av rei se kost na der, ho no ra rer og lig nen de,  
var an tal let over do se døds fall høy est ett år se ne re.

Si den slutt en av 1990-åre ne har det vært en eks plo siv øk ning  
i mor ta li tet blant Amerikas mid del ald ren de, ikke-la tins ke, hvi te 
ar bei der klas se. Dis se så kal te «deaths of de spair», ho ved sa ke lig på 
grunn av over do ser, al ko hol re la ter te syk dom mer og selv mord, har 
blitt knytt et til van ske li ge øko no mis ke og so si a le kår (6). Mot den ne 
bak grun nen av teg ner det seg et bil de av en far ma søy tisk in du stri 
som ky nisk har ut nytt et mu lig he te ne i et mar ked del vis skapt av 
sam funns end rin ger. I et av de sis te av en lang rek ke søks mål mot 
Purdue Phar ma kom det ny lig frem at sel ska pet blant an net skal  
ha be nytt et seg av kon su lent fir ma et Mc Kin sey for å finne ut hvor dan 
de kun ne øke sal get av OxyContin, mot ar bei de til tak for å re du se re 
opio id bruk og «dys se ned emo sjo nel le mel din ger fra mød re til 
ten årin ger som had de dødd på grunn av me di ka ment over do ser» (7).

I Norge hen tet 564 000 voks ne ut minst én re sept på opio i der  
i 2017 (8). Det til sva rer en øk ning i bruk på drøyt 9 % si den 2005. 
Sær lig stor har øk nin gen vært for ok sy ko don, med nær me re en 
seks dob ling i an tall bru ke re. Selv om an tall nar ko ti ka ut løs te døds-
fall i 2017 var det la ves te på ti år, var inn tak av mor fin, ko de in, ok sy-
ko don og me ta don hyp pi ge re døds år sa ker enn bruk av he ro in (9). 
Noe av øk nin gen i for bru ket av ster ke opio i der kan skyl des en eld re 
be folk ning som of te re tren ger smer te be hand ling. Det er li ke vel 
grunn til å være på vakt mot en ut vik ling ett er ame ri kansk møns ter. 
Hel dig vis er for skriv ning av opio i der strengt re gu lert og kon trol lert 
av hel se myn dig he te ne. Men ho ved an sva ret for rik tig bruk av opio i-
der lig ger hos den en kel te lege. Og vi bør ten ke oss om en eks tra 
gang før vi tak ker ja til en spon set mid dag.

KARI TVEI TO
kari.tveito@tidsskriftet.no
er me di sinsk re dak tør i Tids skrif tet. Hun er lege og ph.d.
Foto: Ei nar Nilsen
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«I de statene der legemiddelrepresentanter 
for opioide, smertestillende medikamenter 
hadde hatt hyppigst kontakt med leger,  
var antallet overdosedødsfall høyest»
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Fire år med brutal borgerkrig i Jemen
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Den langvarige krigen skader og dreper sivile, paraly- 
serer helsevesenet, hemmer infrastrukturen og gjør 
mattilførselen ustabil.

Da jeg reiste hjem fra Jemen i 2017, forlot jeg et sykehus som var 
oversvømt av pasienter. Skolen ved siden av hadde blitt et kolera-
senter med 150 senger og opp mot 300 nye pasienter hver dag. 
 Stedet var et godt bilde på hvor ødeleggende borgerkrig er på flere 
plan: urent vann og dårlige sanitære forhold, matmangel, massiv 
spredning av sykdom, mangel på utstyr og helsepersonell, og få 
nødhjelpsaktører til å behandle pasienter og stoppe sykdoms-
utbrudd (1). Da, som nå, håpet jeg at konflikten snart skulle være 
over. Spesielt fordi jeg gang på gang så hvor hardt de minste og  
de svakeste ble rammet.

Det er vanskelig å beskrive den desperate situasjonen i Jemen.  
Jeg har mange ganger stått overfor pasienter som man kunne ha 
reddet – om de bare hadde kommet dagen før. Jeg har møtt kvinner  
i fødsel som måtte vente natten gjennom før de kunne dra til syke-
huset. Ofte resulterte denne ventingen i en dødfødt baby. Jeg har 
vært på fortvilet leting etter flere venekanyler for å kunne gi liv-
reddende behandling til kolerapasienter. Og jeg har grått mine  
tårer over barn som har sett foreldrene bli drept like foran dem.

Helsevesenet i Jemen har kollapset. Årsakene til dette er mange. 
Offentlige sykehus og klinikker stenges som følge av at helseperso-
nell ikke får lønninger; offentlig ansatte fikk sist utbetalt full lønn  
i august 2016 (2). De få sykehusene og klinikkene som fremdeles 
forsøker å holde åpent, får ikke nytt utstyr og medisiner, fordi slikt 
ikke kommer inn i landet. Konsekvensene for helsen til sivilbefolk-
ningen er katastrofale. Selv om pasientene klarer å komme seg til 
sykehus, kan de ikke behandles, på grunn av manglende ressurser. 
Dette gjelder også forebyggende helsehjelp som vaksinering og 
behandling av kroniske sykdommer.

Økonomien er også påvirket av krigen, noe som viser seg gjennom 
arbeidsledighet, økende priser, svekket valuta og importrestriksjo-
ner. Det er vanskelig å sikre forsyninger av mat og drivstoff. Drivstoff 
er helt essensielt for å frakte mat, medisiner og pasienter. De fleste 
sykehus har dessuten aggregat som eneste strømforsyning og er 
dermed helt avhengige av drivstofftilførsel.

Krigen har ført til at mange familier ikke har råd til å gi barna sine 
nok mat. Vi i Leger Uten Grenser har behandlet over 4 800 barn for 
underernæring i flere provinser – Hajjah, Saada, Amran, Ibb og Taiz 
(2). Selv om det ikke ble erklært «hungersnød» i landet i desember,  
er situasjonen mer enn kritisk nok, og for å unngå at den blir enda 
verre er det avgjørende at nødhjelpen når fram dit den trengs mest 
(3, 4).

Sivilbefolkningen står overfor enorme utfordringer. Siden mars 
2015 har vi behandlet over 90 000 mennesker for krigsskader og tatt 
imot nesten en million mennesker på våre akuttavdelinger. I tillegg 
har vi bistått ved over 64 000 fødsler og behandlet over 100 000 
mennesker for kolera (2). Men situasjonen for humanitære organisa-
sjoner som ønsker å hjelpe, er svært vanskelig. Leger Uten Grenser 
har blitt angrepet flere ganger i Jemen, og vi så oss i november nødt 
til å legge ned arbeidet i Ad Dahle-provinsen etter gjentatte målret-
tede angrep. Fem ganger har våre sykehus eller klinikker blitt bom-
bet av den saudi- og emirat-ledede koalisjonen (SELC). I tillegg blir vi 
motarbeidet med stadig vanskeligere byråkratiske og administrative 
hindre (2).

Konflikten i Jemen er politisk og må løses politisk (5). Forhandlin-
gene i Sverige i desember gir litt håp. Mitt store ønske for 2019 er at 
dette er året freden kommer tilbake til Jemen, slik at barna kan spise 
seg mette og trygt dra til skolen, og nybakte mødre kan dra hjem 
med barnet sitt.

Inntil det skjer, må humanitære organisasjoner få bidra fritt  
og effektivt. Bomber og byråkrati skal ikke hindre at uavhengig, 
nøytral og upartisk humanitær hjelp når frem. Vi ber derfor alle 
parter i konflikten om å sørge for at humanitære organisasjoner  
får uhindret tilgang til å hjelpe de som trenger det mest.

SONJA KALSVIK
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«Selv om pasientene klarer å komme seg  
til sykehus, kan de ikke behandles»
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Blir det fort satt trygt 
å føde uten for  
Riks hos pi ta let?

Astri Lang mål bæ rer be kym ring for pa si ent-
sik ker he ten om ikke alle 13 000 føds le ne  
i Oslo kan skje ved et sy ke hus der det er 
ny født le ger, hjer te kir ur ger og støtt e funk -
sjoner som kan gi høy in ten siv be hand ling 
til pre ma tu re og syke ny fød te (1). Hun skri-
ver: «det sto re føde vo lu met vil til si at selv 
sjeld ne, ufor ut sett e hen del ser ikke blir 
 sjeld ne i ab so lutt e tall. To–tre barn per dag 
vil tren ge ini tial as si stert ven ti la sjon ett er 
fød sel, 100 barn per år vil tren ge avan sert 
hjer te- og lun ge red ning».

Hvor dan skal fa mi li e ne som er i lyk ke li ge 
om sten dig he ter ten ke om dett e? Vil det 
fort satt være trygt å føde i Oslo? Om det er 
rik tig at to–tre barn per dag vil tren ge ini tial 
as si stert ven ti la sjon ett er fød sel, og 100 barn 
per år vil tren ge avan sert hjer te-lun ge red-
ning, kan det da fort satt være trygt der som 
fød sel ikke skjer i et sy ke hus med full ny født-
in ten siv spe si al kom pe tan se som in ne har de 
re gio na le og na sjo na le opp ga ve ne for syke 
ny fød te?

Der som man sett er opp føde tal le ne fra 
sy ke hu se ne uten for Oslo, ran ge rer dem ett er 
føds ler ne den fra fra Kir ke nes med 194 føds ler 
per år og opp over, kom mer vi til sy ke hus  
nr. 15 (Kris tian sand) før vi når to talt 10 000 
føds ler pr år. Dis se 10 000 bar na fø des i et av 
15 sy ke hus med vei trans portt id til nær mes te 
høy in ten siv av de ling på me di an to ti mer  
(en til ti ti mer). De 100 til fel le ne av be hov  
for hjer te-lun ge red ning per år må de les på 
vakt ha ven de le ger på 15 for skjel li ge sy ke hus. 
Om bar na tren ger avan sert be hand ling må 
de, der som de har hjer te mis dan nel ser alle 
frak tes til Oslo uni ver si tets sy ke hus. Vi tror 
dett e gir trygg be hand ling, også for dis se 
10 000 bar na. Vi har ar gu men tert for å re gio-
na li se re den mest avan ser te in ten siv me di-
sins ke ak ti vi te ten for syke ny fød te i Norge og 
har ment at det er trygt der som vi or ga ni se-
rer kom pe tan se for sta bi li se ring og trans-
port på en trygg måte for de ytt erst få det vil 
gjel de. For de 10 000 føds le ne på Aker sy ke-
hus vil trans portt i den være om lag 12 mi nut-
ter. Jeg tror vi skal være var som me å peke på 
fa re ne for pa si ent sik ker he ten ved dett e. Om 
fø de av de lin gen på Aker blir en rea li tet med 
10 000 føds ler vil er fa ring og nær het til avan-
sert in ten siv av de ling til si at dis se bar na får 
en minst like trygg hel se hjelp som bar na  
i res ten av lan det. Det er ikke sik kert, og 
langt fra vi ten ska pe lig  be vist, at en prak sis 
der de fris kes te og minst syke bar na blir født 
i en av de ling som er ad skilt fra av de lin gen 
som gir høyintensivbehandling, gir dår li ge re 
pa si ent sik ker het. Det er ikke uten vi de re 
sik kert at opp læ ring av le ger og sy ke plei e re 
vil lide un der at de skaff er seg er fa ring fra en 
av de ling der fo kus ikke er in ten siv be hand-
ling i til legg til at de skaff er seg nød ven dig 
nyfødtintensivkompetanse.

Jeg for står at det kan være grun ner til  
å ar gu men te re mot en to de ling av føds le ne  
i Oslo, og at bar ne le ger gjer ne så at alle 
bar na ble født der de kun ne få høyintensiv-

behandling om det skul le bli nød ven dig.  
Jeg er be kym ret når en kel te får dett e til  
å hø res ut som et spørs mål om pa si ent sik-
ker het. Og jeg er for und ret over at stem mer 
som frem he ver det nor ma le i føds ler og 
bar sel tid ikke lar seg høre.
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Jeg vil takke fag sjef for pe dia tri og ny født-
me di sin i Sta tens hel se til syn, Bjørn Øg lænd, 
for hans kom men tar til min ar tik kel om 
lo ka li se ring av føds ler i frem ti dens Oslo 
uni ver si tets sy ke hus (OUS). Øg lænd kon sen-
tre rer seg om for svar lig hets as pek tet i or ga-
ni se rin gen av norsk fød sels om sorg i tråd 
med sin rol le i til syns myn dig he te ne. Han 
ar gu men te rer imid ler tid som om det hev-
des i den ak tu el le le der at man ikke kan 
drive me di sinsk for svar lig føde- og ny født-
om sorg ved en de ling mel lom Aker og Riks-
hos pi ta let. Det med fø rer ikke rik tig het.

Ho ved po en get med le der ar tik ke len gjen-
spei les i titt e len: «Godt nok el ler best mu lig». 
Ram me ne for det frem ti di ge fø de til bu det 
ved Oslo uni ver si tets sy ke hus leg ges nå for 
50 år frem over, en av de ling som vil iva re ta 
opp imot en fem te del av lan dets føde kvin-
ner. Det tas for gitt at både føde- og ny født-
sek sjo nen ved frem ti dens Aker vil iva re ta 
sine pa si en ter på en for svar lig måte, slik 
til fel let også er ved and re, mind re føde in sti-
tu sjo ner i Norge. Men spørs må let er hvor-
vidt frem ti dens Oslo uni ver si tets sy ke hus,  

«Jeg er be kym ret når en kel te 
får det te til å hø res ut som  
et spørs mål om pa si ent -
sikkerhet»
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leg ning. Kan det ten kes at sek su ell leg ning 
er be tin get av ge ne tis ke mar kø rer som 
over sty rer kjønns kro mo so me ne? Er det i så 
fall en øns ket kunn skap? Der som uli ke ty per 
sek su ell leg ning er ge ne tisk be tin get, da vil 
det være mu lig å sjek ke sek su ell leg ning via 
fos te rets DNA i mors blod tid lig i svan ger-
ska pet (NIPT – non-in va si ve pre na tal tes ting) 
(4). Vi er ikke der ennå. Det vil even tu elt ta 
tid å ut vik le slike tes ter, men hvis det skjer, 

står vi over for et nytt ge ne tisk syn drom som 
kan «sor te res bort» før uke 13. For det kan 
kan skje være for eld re par som kun øns ker 
barn der det er sam men heng mel lom sek -
suell leg ning og fy sio gno mi, for eld re som er 
re li gi ø se fun da men ta lis ter, nas jo nal kon ser-
va ti ve el ler au to ri tæ re he te ro sek su el le. Vil 
man i så fall, som li be ral po pu list – el ler som 
transhumanist (5) – kun ne leg ge til rett e  
for en slik an ven del se av NIPT-tes ten? Bare 
tan ken er hår rei sen de, men den il lust rer  
en an nen side ved den dags ak tu el le po pu lis-
tis ke tren den, nem lig hvil ke uhyr li ge kon se-
kven ser tid lig NIPT-test kan få.

Det ar tik ke len i vir ke lig he ten hand ler om 
er epi ge ne tis ke me ka nis mer som kan med-
fø re mis dan nel ser av ge ni ta lia, ikke en ge ne-
tisk do ku men ta sjon på fore koms ten av fle re 
enn to kjønn. Det er ikke fra den lil le grup-
pen med fy sis ke mis dan nel ser i kjønns or ga-
ne ne det mas si ve kra vet om kjønnsplura-
lisme kom mer. Der for er det fak tisk ir re le-
vant av me di sinsk re dak tør i Tids skrif tet  
å sett e ideo lo gisk kjønnspluralisme inn i en 
bio lo gisk sam men heng.

FRED ANDERSEN
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i kraft av sitt pa si ent vo lum og sine ster ke 
fag mil jø in nen for ob ste trikk og ny født -
medisin, bør kun ne ha an led ning til å leg ge 
 am bi sjons ni vå et høy ere enn kun å opp fyl le 
for svar lig hets kra vet?

Le der ar tik ke len be ly ser noen av de uhen-
sikts mes si ge kon se kven se ne av å spre føde- 
og ny født virk som het på to geo gra fis ke 
ste der in nen for ett og sam me sy ke hus.  
De vik tig ste ar gu men te ne er av fag lig og 
or ga ni sa to risk art. Det er mer kre ven de og 
det kos ter mer å opp rett hol de kom pe tan se 
og be red skap på to ste der enn på ett. Dis se 
ar gu men te ne støtt es av er fa rin ger fra våre 
na bo land.

Der nest frem står det dypt ulo gisk for 
fag mil jø et at det de si dert stør ste vo lu met  
av føds ler ved Oslo uni ver si tets sy ke hus  
ikke skal finne sted der hvor be red ska pen 
for uven tet al vor lig syk dom hos bar net er 
størst. Et økt an tall akutt e ny fødtt rans por ter 
er en kon se kvens av dett e. Ri si ko en ved 
den ne type trans port skal ikke over dri ves, 
men selv de di ker te neonatologiske trans-
portt eam rap por te rer at trans port av in ten-
siv kre ven de ny fød te re pre sen te rer en dis-
kon ti nui tet i pa si ent be hand lin gen, ri si ko 
for tap av in for ma sjon og noen gan ger økt 
fy sio lo gisk in sta bi li tet. In nen for Oslo uni ver-
si tets sy ke hus vil ny fød te med be hov for 
trans port kon kur re re med and re tids kri -
tiske trans port opp drag slik som ulyk ker, 

hjer te stans og hjer ne slag. Ri si ko en for sam-
ti dig hets kon flikt og for sin kel se er til stede. 
For en kel te pa si en ter vil alt så en de ling av 
fø de av de lin gen ved Oslo uni ver si tets sy ke-
hus gi et dår li ge re til bud enn om all føde-
virk som het lo ka li se res på sam me sted.  
Dett e må være le gi timt å be ly se all den tid 
en an nen or ga ni se ring av virk som he ten er 
mu lig. Godt nok, men ikke best mu lig.

Øglænds av slutt en de be kym ring for de 
ukom pli ser te fød sels- og barselsforløpene  
er van ske lig å for stå. Det ek si ste rer ikke noe 
mot set nings for hold mel lom det å opp rett-

hol de en spe sia li sert be red skap for uven te de 
hen del ser, og iva re ta gel se av nor ma li te ten  
i fød sels om sor gen. Et diff e ren siert fø de til bud 
ek si ste rer i dag ved fø de av de ling på Ul le vål. 
Det kan vi de re fø res i frem ti dens Oslo uni ver-
si tets sy ke hus uav hen gig av om fø de av de lin-
gen er sam let el ler lo ka li sert på to ste der.

AST RI MA RIA LANG
astrima@online.no
er over le ge ved Nyfødtintensiv avdeling, Oslo 
universitetssykehus.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

Kjønnspluralisme  
og NIPT-tes ten

I en le der ar tik kel av me di sinsk re dak tør 
Ke til Slag stad an ven des utt rykk som re li gi øs 
fun da men ta lis me, na sjo nal kon ser va tis me 
samt «au to ri tæ re he te ro sek su el le, ald ren de 
menn» som ka rak te ris tikk av per so ner el ler 
mil jø er som er kri tis ke til det ideo lo gis ke 
bi dra get en kel te forsk nings mil jø er gir til 
 po pu lis tisk kjønnspluralisme (1). Ar tik ke len 
re de gjør for ny lig iden ti fi ser te ge ne tis ke 
mar ke rer på Y-kro mo so met (SRY-ge net) og 
de res bi drag til ut vik lin gen av go na der og  
til sam spil let mel lom ge ne tis ke me ka nis-
mer ved kjønns ut vik lin gen. Kunn skaps -
utvik lin gen på dett e fel tet er vik tig, men  
når det sam men blan des med ideo lo gis ke 
fø rin ger, er det pro ble met opp står.

Mis dan nel ser av ind re og ytre kjønns or ga-
ner har vært kjent gjen nom hele men nes-
kets his to rie. I Norge fø des det 10�–�12 barn 
per år med ukla re kjønns ka rak te ris ti ka (2). 
Det er først de sis te åre ne den ba ken for lig-
gen de år sak grad vis av dek kes idet det er 
iden ti fi sert epi ge ne tis ke av vik i mar kø rer 
for dan nel sen av ana to mis ke kjen ne tegn  
for kjønn (3).

Ar tik ke len be rø rer ikke hvor pro ble met 
med kjønnspluralisme egent lig lig ger. Den 
sier in gen ting om det er noen sam men hen-
gen mel lom de ny lig iden ti fi ser te epi ge ne-
tis ke me ka nis me ne for kjønn og sek su ell 

«Det te må være le gi timt  
å be ly se all den tid en an nen 
or ga ni se ring av virk som he ten 
er mu lig. Godt nok, men ikke 
best mu lig»

«Ar tik ke len be rø rer  
ikke hvor pro ble met  
med kjønnspluralisme  
egent lig lig ger»
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Arbeidsrelatert håndeksem
Mari Sveen Kvam, Jose Hernán Alfonso,  
Teresa Løvold Berents, Britt Grethe Randem, 
Eva Stylianou
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 262�–�5.

I Tidsskriftet nr. 3/2019 skal det sist i artikke-
len stå: Publikasjonen har benyttet data fra 
Norsk pasientregister (NPR). Forfatterne er 
eneansvarlig for tolkning og presentasjon av  
de utleverte data. Registerforvalter for NPR har 
ikke ansvar for analyser eller tolkninger basert 
på de utleverte data.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

En tungpustet mann i 50-årene  
med sirkulatorisk kollaps ved narkose
Benedikte Therese Smenes, Hans Martin Flade, 
Steven Kudra, Matthias Heigert,  
Anders Winnerkvist, Bjørnar Grenne
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 168�–�72.

I Tidsskriftet nr. 2/2019 på s. 169 i figur 1a skal 
det nederst til venstre stå: Høyre atrium.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Diagnostikk av alvorlige medfødte  
hjertefeil i Norge 2016
Jarle Jortveit, Gunnar Wik, Jostein Strand  
Ødegaard, Vasilis Sitras, Karl Viktor Perminow, 
Henrik Holmstrøm
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 151�–�5.

I Tidsskriftet nr. 2/2019 på s. 151 skal det stå:  
I tillegg ble informasjon om nemndbehand-
lede aborter hentet fra Medisinsk fødselsregis-
ter.

Videre på s. 152 skal det stå: Opplysninger 
om nemndbehandlede aborter på grunn  
av hjertefeil i Norge i 2016 ble hentet fra 
Medisinsk fødselsregisters statistikkbank.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

og med mil jø et (4), og for kom plek se men-
nes ke li ge fe no me ner (som sek sua li tet) 
spil ler tro lig epi ge ne tikk og so si a le og kul tu-
rel le fak to rer også en ve sent lig rol le. Selv  
om det er he vet over en hver tvil at sek sua li-
tet har et bio lo gisk grunn lag, har det vært 
van ske lig å iden ti fi se re hva dett e grunn laget 
be står i (5). Andersen skri ver at det er av dek-
ket «epi ge ne tis ke av vik i mar kø rer for dan-
nel sen av ana to mis ke kjen ne tegn for kjønn», 
og vi ser til en stu die hvor blod prø ver av 
fug ler (fin ker) på Ga la pa gos ble ana ly sert. 
Det er uklart for meg hvor dan dett e opp ly-
ser dis ku sjo nen.

En de lig fryk ter Andersen at «for eld re par 
som kun øns ker barn der det er sam men-
heng mel lom sek su ell leg ning og fy sio -
gnomi», en gang i frem ti den skal kun ne 
nytt ig gjø re seg NIPT-tes ten for å se lek te re 
bort fost re. Set nin gen er for meg ufor ståe lig; 
det er uklart hva Andersen me ner med 
«sam men heng» og «fy sio gno mi» og hvil ke 
til fel ler han sik ter til.

Jeg er enig i at vi åpent bør dis ku te re 
for de ler og ulem per med NIPT-tes ten, men 
dis ku sjo nen er van ske lig nok om vi ikke skal 
kom pli se re den med hy po te tis ke frem tids-
sce na rio er ba sert på svik ten de vi ten ska pe lig 
grunn lag.

KE TIL SLAG STAD
ketil.slagstad@tidsskriftet.no
er me di sinsk re dak tør i Tidsskriftet.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.
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K. SLAG STAD SVA RER
Takk til Fred Andersen for kom men tar til 
min ar tik kel om vår øken de kunn skap  
om kjønns ut vik lin gens kom plek si tet og at 
kjønns bio lo gi en ikke er bi nær (1). Andersen 
brin ger inn et nytt mo ment i dis ku sjo nen, 
nem lig en frykt for at ikke-in va siv pre na tal 
tes ting (non-in va si ve pre na tal tes ting, NIPT) 
en gang i frem ti den skal kun ne bru kes til  
å iden ti fi se re sek su ell orien te ring hos fos te-
ret i svan ger ska pet. NIPT-tes ten rei ser vik ti ge 
me di sins ke, prak tis ke og etis ke pro blem -
stillin ger (2, 3), men jeg er redd Andersens 
inn legg bi drar mer til for vir ring enn opp lys-
ning.

Først en li ten opp kla ring: Andersen skri-
ver at jeg an ven der «utt rykk som re li gi øs 
fun da men ta lis me, na sjo nal kon ser va tis me 
samt ‘au to ri tæ re he te ro sek su el le, ald ren de 
menn’ som ka rak te ris tikk av per so ner el ler 
mil jø er som er kri tis ke til det ideo lo gis ke 
bi dra get en kel te forsk nings mil jø er gir til 
 po pu lis tisk kjønnspluralisme». Dett e er en 
upre sis gjen gi vel se av hva jeg skrev. Set nin-
gen re fe rer te eks pli sitt til tre au to ri tæ re 
stats le de re (Do nald Trump, Jair Bolsonaro 
og Vic tor Orbán) som dis kri mi ne rer mi no ri-
te ter og for nek ter økt kunn skap om kjønns-
bio lo gi ens va ria sjon og at kjønn er mer enn 
mann og kvin ne, for å tek kes kon ser va ti ve 
vel ge re.

Andersen skri ver at ar tik ke len min ikke 
sier noe «om det er noen sam men heng 
mel lom de ny lig iden ti fi ser te epi ge ne tis ke 
me ka nis me ne for kjønn og sek su ell leg-
ning» og «der som uli ke ty per sek su ell leg-
ning er ge ne tisk be tin get, da vil det være 
mu lig å sjek ke sek su ell leg ning via fos te rets 
DNA i mors blod tid lig i svan ger ska pet», 
men vi ser ikke til noen stu di er for å be leg ge 
på stan de ne. Er det noe vi i øken de grad har 
blitt klar over si den det hu ma ne ge nom ble 
ferdigsekvensert for snart to tiår si den, er 
det at det svært sjel den er enk le sam men-
hen ger mel lom kom plek se men nes ke li ge 
ka rak ter trekk el ler syk doms dis po si sjo ner  
og ge ner. Ge ner in ter age rer med hver and re 
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leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose 
og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk 
interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og 
hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 × økning i Cmax for apiksaban. Aktive substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og P-gp-hemmere (f.eks. diltiazem, 
naproksen, klaritromycin, amiodaron, verapamil, kinidin), er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad, og ingen dosejustering er nødvendig. Diltiazem 360 mg 1 gang daglig, ga 1,4 og 1,3 × økning i 
hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Naproksen 500 mg enkeltdose, ga 1,5 og 1,6 × økning i hhv.gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg 2 ganger daglig, ga 1,6 og 1,3 × økning i hhv. 
gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig ad-ministrering med sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til 
redusert plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE 
ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT og LE hos 
pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, plateaggregasjonshemmere, SSRI/SNRI og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er 
samtidig bruk med andre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med SSRI eller SNRI eller NSAID, inkl. acetylsalisylsyre. Etter 
operasjoner er andre midler som hemmer blodplateaggregering eller andre antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller 
dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for 
behandling av akutt iskemisk slag hos pasienter som bruker apiksaban. Legemidler forbundet med alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apiksaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, 
tienopyridin, dipyridamol, dekstran, sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull reduserer apiksabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: 
Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. 
En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått 
elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, 
urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt �-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon 
(inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 
000 til <1/1000): Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Blødning i øyet. 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: 
Blødninger, hematom, hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt �-GT. Luftveier: Nese-blødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: 
Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsystemet: 
Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi, pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt 
ALAT. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, 
hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: 
Retroperitoneal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: 
Anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, blødning i munn, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Hud: Hudutslett. Kjønnsorganer/bryst: Unormal 
vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Økt �-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, 
hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, pruritus. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i 
blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skje-lettsystemet: Muskelblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk 
blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), 
operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Blødning i luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må 
behandling avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av friskt, frossent plasma bør vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan 
administrering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen.no. Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk. (blister) kr 163,00. 20 stk. (blister) kr 289,80. 60 stk. (endose) kr 786,90. 168 stk. (blister) kr 2138,10. 5 mg: 14 stk. 
(blister) kr 213,70. 28 stk. (blister) kr 391,20. 56 stk. (blister) kr 740,70. 100 stk. (endose) kr 1294,20. 168 stk. (blister) kr 2149,60. 168 stk. blisterpakning (2,5 mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er 
en institusjonspakning. Refusjon: Refusjonsberettiget bruk kun 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 
2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 
75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. 
Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 
Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
  Sist endret: 09.08.2018

Referanse: 1. ELIQUIS (apixaban) preparatomtale (SPC) 18.06.2018.  2. Garcia DA, Wallentin L, Lopes RD, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation according to prior warfarin use: results from 
the Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation trial. Am Heart J. 2013 Sep;166(3):549-58.  3. Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale (SPC) 27.08.2018.  
4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale (SPC) 26.07.2018.
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HVILKE VURDERINGER 
VILLE DU SELV HA GJORT? 

Vektlegg både effekt og sikkerhetsprofil med  
ELIQUIS direkte sammenlignet med warfarin*1

For voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og én eller flere tilleggsfaktorer, 
inkludert pasienter tidligere behandlet med warfarin, er ELIQUIS eneste faktor Xa-hemmer som 
har vist både færre slag/systemisk emboli og færre alvorlige blødninger vs. warfarin1-4.

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

•  ELIQUIS kan taes med eller uten mat, kan knuses og gis i sonde
• Før oppstart bør nyre- og leverfunksjonen bestemmes
• Ikke anbefalt hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon
• Enkelte pasienter skal ha redusert dose basert på kriterier som nyrefunksjon, alder og vekt
•  Kontraindisert ved tilstander som gir økt risiko for alvorlig blødning eller ved samtidig bruk av andre antikoagulantia
•  Samtidig bruk med platehemmere øker blødningsrisikoen og må brukes med forsiktighet
•  Vanlige bivirkninger er blødning, kontusjon, neseblødning og hematom

*  Primære effekt- og sikkerhetsendepunkter i ARISTOTLE-studien var henholdsvis forekomst av slag/systemisk emboli 
   (vs. warfarin: p=0,01; HR=0,79; 95 % CI: 0,66-0,95; AR: 1,27 % vs. 1,60 %) og forekomst av alvorlige blødninger  
   (vs. warfarin: p<0,001; HR=0,69; CI: 0,60-0,80; AR: 2,13 % vs. 3,09 %)1.

AF, atrieflimmer; AR, absolutt risiko; CI, konfidensintervall; HR, hazard ratio

PP-ELI-NOR-0969. 432NO18PR05673-01 AD: 26.08.2018
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Per son vern – en hin der løy pe

Vi bruk te fire år på å for hand le 
med per son vern om bud på  
nors ke sy ke hus før forsk nings- 
pro sjek tet kun ne kom me i gang. 
Slik hind res ver di full kunn skap 
å nå pa si en te ne.

Vi har nett opp av slutt et forsk nings pro sjek-
ter for å kart leg ge kreft ri si ko for pa si en ter 
med tarm syk dom mer, der vi har inn hen tet 
jour nal opp lys nin ger for mer enn 3 000 
pa si en ter fra lan dets sy ke hus (1, 2). Vi har 
er fart hvor dan per son vern om bu de ne hind-
rer god kjent forsk ning og opp levd sy ke hus-
le de re som lar om bu de ne ope re re langt 
ut over de res man dat. Vi har hørt utro li ge 
be grun nel ser for mer ke li ge lo ka le reg ler, 
pro se dy rer og for bud som ikke er be grun-
net i over ord net re gel verk og som klart 
stri der mot lo vens in ten sjon. Når per son-
vern om bu det og le del sen ved Oslo uni ver si-
tets sy ke hus den sis te ti den har fått kri tikk, 
er det der for vik tig å få frem at dett e ikke er 
et iso lert pro blem i Oslo (3–6). Også i and re 
de ler av lan det hind res sam funns nytt ig 
forsk ning og livs vik tig kva li tets for bed ring.

Hel se forsk ning og per son vern
Med vår off ent li ge hel se tje nes te og na sjo -
nale re gist re har vi i Norge bedre for ut set-
nin ger for å be sva re vik ti ge me di sins ke 
spørs mål enn de fles te and re land. Med det 
føl ger også et etisk an svar for å frem skaff e 
ny kunn skap som kom mer alle til gode. 
Sam ti dig skal ikke forsk nin gen gå ut over 
pa si en te ne el ler de res per son vern. Fors ke re 
tar per son vern på al vor. Unn la ter vi å gjø re 
det, un der gra ver vi til li ten i be folk nin gen, 
sel ve fun da men tet for forsk nings mu lig -
hetene vi har.

Det fin nes gode mu lig he ter til å fors ke 
in nen for lo vens gren ser. Me di sinsk forsk-
ning er re gu lert av hel se forsk nings lo ven,  
og alle pro sjek ter må god kjen nes av re gio-
na le etis ke ko mi te er (REK) før de kan star te. 
Dis se ko mi te ene vur de rer nytt en av forsk-
nin gen opp mot ri si ko en og om per son ver-
net er sik ret. Per son vern om bu dets opp ga ve 
er å gi råd om rik tig be hand ling av per son-
opp lys nin ger i hen hold til per son opp lys-

nings lo ven. Om bu det bør der for være en 
res surs for me di sins ke fors ke re.

I våre to pro sjek ter, ri si ko for kreft for 
pa si en ter med ade no mer (7, 8) og ri si ko  
for kreft for pa si en ter med in flam ma to risk 
tarm syk dom (9), har vi sam let inn opp lys -
ninger fra pa si ent jour na ler som kan bi dra  
til å finne bedre ri si ko fak to rer for kreft enn 
de vi kjen ner i dag. Med dis se kan vi gi bedre 
opp føl ging av pa si en te ne. Re gio nal etisk 
ko mi té ga til nær met li ke ly den de god kjen-
ning til stu di e ne, som kan opp sum me res 
med at lov på lagt taus hets plikt ikke er til 
hin der for at hel se per so nell og off ent li ge 
re gist re kan le ve re ut data til pro sjek te ne (10).

I prak sis
Vi had de nød ven di ge god kjen nin ger på 
plass før vi send te fore spørs ler om inn hen-
ting av pa si ent da ta til alle de off ent li ge 
sy ke hu se ne i Norge. Hånd te rin gen av fore-
spør se len va ri er te opp sikts vek ken de mye.

Man ge sy ke hus ut le ver te de fore spur te 
data med hen vis ning til hel se forsk nings -
loven og per son opp lys nings lo ven. Det på fal-
len de var at alle sy ke hu se ne som bruk te 
Norsk sen ter for forsk nings da ta (NSD) sine 
tje nes ter for per son vern, had de den sam me 
prak sis og ut le ver te data med hen vi sing til 
lov, mens and re sy ke hus ikke ville god ta 
pro sjek tet og ville over prø ve ved ta ket fra 
Re gio nal etisk ko mi té. En kel te sy ke hus ville 
ikke en gang vur de re hen ven del sen fra oss, 
med den be grun nel se at det kun er an satt e 
ved sy ke hu set som kan få til gang til pa si ent-
da ta. And re ville bare gi oss til gang til data 
der som vi tok med minst én lo kal an satt  
i pro sjek tet, og ved kom men de mått e være 
med for fatt er på ar tik le ne som skul le kom-
me ut av pro sjek tet. Vi kan for stå at sy ke -
huse ne øns ker å inn gå sam ar beid ved  
å in klu de re le ger og fors ke re ved sine in sti-
tu sjo ner i forsk nings pro sjek ter, men vi kan 

ikke for stå hva dett e har med per son vern  
å gjø re.

Det vis te seg at be grun nel se ne for dis se 
uli ke sva re ne sjel den fan tes i sel ve lov ver ket, 
men sna re re i det lo ka le per son vern om bu-
dets tolk nin ger, gjer ne ned teg net i ord ri ke 
do ku men ter som in ter ne ret nings lin jer og 
ru ti ner. Det tok mer enn fire år fra pro sjek -
tene var god kjent av re le van te forsk nings-
myn dig he ter til vi had de frem for hand let 
prak tis ke opp legg som ble god tatt av alle 
sy ke hu se ne. Det var tak ket være utrett e li ge 
dok tor grads kan di da ter, som bruk te to år  
av de res tre åri ge stil ling til å føl ge opp og 
ar gu men te re mot lo ka le reg ler, at vi en de lig 
kun ne star te inn hen ting av data.

Mis for stått man dat
I prin sip pet skal per son vern om bu det være 
en råd gi ver. Om bu det skal ta stil ling til om 
et pro sjekt er til rå de lig el ler ikke, men har 
in gen be slut nings myn dig het. I prak sis har 
det der imot stor makt. Om bu det skri ver 
for mel le til rå din ger, som le ses og be hand les 
som en god kjen ning el ler et av slag. Fors ke-
ren har ikke noen re ell an ke mu lig het, og 
uten om bu dets vel sig nel se kom mer forsk-
nin gen in gen vei. Ett er vår er fa ring tør ikke 
le de re på sy ke hus å til rett e leg ge for forsk-
ning som per son vern om bu det ikke har 
tilrådt.

Gal pre miss le ve ran dør
Per son opp lys nings lo ven sier klart at vi som 
fors ke re må råd fø re oss med per son vern -
ombu det, men sna re re enn å gi råd og føre 
en dia log med oss, opp trer om bu de ne som 
ene rå den de og ved taks fø re. Vi som fors ke re 
er også opp tatt av at sen si ti ve opp lys nin ger 
ikke kom mer på av veie. Sam ti dig må vi 
fa si li te re forsk ning som kom mer pa si en ten 
til gode. Lov ver ket gir mu lig het for å gjen-
nom fø re slik forsk ning, men i prak sis bru-
kes per son vern som et hin der.

God forsk ning er helt nød ven dig for å gi 
hel se hjelp av høy kva li tet og ge ne re re ny, 
me di sinsk kunn skap. Vi kan ikke la per son-
vern om bu de nes kon stru er te hin der løy pe 
sett e pre mis se ne for dett e sam funns opp -
draget.

En av forfatterne er redaktør i Tidsskriftet. Manuskriptet 
er derfor behandlet eksternt av setteredaktør Magne 
Nylenna.

Mott att 23.1.2019, god kjent 4.2.2019.

«Det vis te seg at begrun- 
nelsene for dis se uli ke sva re ne 
sjel den fan tes i sel ve lov  verket, 
men sna re re i det lo ka le 
 person vern om bu dets tolk -
ninger»



315TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 4,  2019;  139

DEBAT T

ERLE REFS UM
er lege og post dok tor ved Kli nisk effektforsknings-
gruppe, Uni ver si te tet i Oslo og Oslo uni ver si tets-
sy ke hus.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LISE M. HEL SIN GEN
er lege og dok tor grads kan di dat ved Kli nisk 
 effektforskningsgruppe, Uni ver si te tet i Oslo  
og Oslo uni ver si tets sy ke hus.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

HEN RI ET TE C. JO DAL
er lege og dok tor grads kan di dat ved Kli nisk 
 effektforskningsgruppe, Uni ver si te tet i Oslo  
og Oslo uni ver si tets sy ke hus.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: In sti tu sjo nen har mott att pen ger 
fra Nor ges forsk nings råd for doktorgradsstipendiat-
stillingen.

MAG NUS LØ BERG
er lege, ph.d. og før s te ama nu en sis ved Kli nisk 
 effektforskningsgruppe, Uni ver si te tet i Oslo  
og Oslo uni ver si tets sy ke hus.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

NJÅL HØST MÆ LING EN
er ju rist og fors ker ved Kli nisk effektforsknings-
gruppe, Uni ver si te tet i Oslo og Oslo uni ver si tets-
sy ke hus.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

MET TE KAL AGER
mkalager@hsph.harvard.edu
er me di sinsk re dak tør i Tids skrif tet. Hun er ph.d., 
lege, før s te ama nu en sis og le der av Kli nisk effekt-
forskningsgruppen, Uni ver si te tet i Oslo og Oslo 
uni ver si tets sy ke hus.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Re gio na le ko mi te er for me di sinsk og hel se fag lig 

forsk nings etikk. Forsk nings pro sjekt: Ri si ko for 
kreft for pa si en ter med ade no mer.  (23.1.2019).

2 Re gio na le ko mi te er for me di sinsk og hel se fag lig 
forsk nings etikk. Forsk nings pro sjekt: Ri si ko for 
tarm kreft hos pa si en ter med in flam ma to risk 
tarm syk dom.  (23.1.2019).

3 Steen T. Dø de lig per son vern. Af ten pos ten 
12.12.2018.  (23.1.2019).

4 Røi se O. Hel se mi nis te ren til slø rer hva hel se - 
per so nell har lov til å søke av in for ma sjon  

i pa si ent jour na len. Af ten pos ten 1.1.2019.  
(23.1.2019).

5 Ørstavik RE. Vern til pa si en te nes vers te? Tidsskr 
Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/ 
tidsskr.19.0029.

6 Lund-Johansen F, Brinch mann JE, Vaa ge JT et al. 
Når per son ver net tru er fol ke hel sen. Af ten pos ten 
6.1.2019.  (23.1.2019).

7 Uni ver si te tet i Oslo. Institutt for hel se og sam funn. 
Ri si ko for kreft for pa si en ter med ade no mer.  
(23.1.2019).

8 Olsen SE, Brett hau er M, Kal ager M. Mer til ska de 
enn til gagn – hvor mye skal pa si en te ne vite? 
 Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 175�–�6. 

9 Uni ver si te tet i Oslo. Institutt for hel se og sam funn. 
I-SCAN Skan di na visk stu die om IBD og tarm kreft. 
(30.1.2019).

10 LOV-2008-06-20-44. Lov om me di sinsk og hel se fag-
lig forsk ning (hel se forsk nings lo ven).  (23.1.2019).



Dose   Antall sprøyter  Antall  Totalt injeksjons- 
(mg)       75 mg        150 mg    injeksjoner           volum (ml) 
       
75 1  0  1  0,5
150 0  1  1   1
225 1  1  2   1,5
300 0  2  2   2
375 1  2  3       2,5
450 0  3  3   3
525 1  3  4   3,5
600 0  4  4   4

Xolair «Novartis» Systemisk middel ved obstruktiv lungesykdom.    ATC-nr.: R03D X05
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 75 mg og 150 mg: Hver ferdigfylte 
sprøyte (0,5 ml, resp. 1 ml) inneh.: Omalizumab 75 mg, resp. 150 mg, L-argininhydroklorid, 
L-histidinhydroklorid, L-histidin, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Kronisk 

år med utilstrekkelig respons på behandling med H1-antihistaminer. Allergisk astma: Behandling bør 
kun vurderes hos pasienter med påvist IgE (immunglobulin E)-mediert astma. Tilleggsbehandling for 

astma, som har en positiv prikktest eller in vitro reaktivitet på et helårs luftbårent allergen, redusert 

til tross for daglig inhalasjon av høydose kortikosteroider og langtidsvirkende beta2-agonist til 
inhalasjon. Dosering: Behandling bør initieres av lege med erfaring i diagnose og behandling av 

300 mg gitt som s.c. injeksjon hver 4. uke. Behov for fortsatt behandling bør vurderes periodisk. 

IgE-nivå bestemmes vha. kommersielt tilgjengelig total serum IgE-test for dosefastsettelse. Basert 

Pasienter med utgangsnivå av IgE eller kg kroppsvekt utenfor grensene i doseringsskjemaet, bør 

Tabell 1: Omregning fra dose til antall sprøyter, antall injeksjoner og totalt injeksjonsvolum ved 
hver dosering ved allergisk astma: 

 

C
T

       Kroppsvekt (kg)
Utgangsnivå  >20-25 >25-30 >30-40 >40-50 >50-60 >60-70 >70-80 >80-90 >90-125 >125-150
av IgE 
(IE/ml)
≥30-100  75 75 75 150 150 150 150 150 300 300  
>100-200 150 150 150 300 300 300 300 300 450 600
>200-300 150 150 225 300 300 450 450 450 600 *
>300-400 225 225 300 450 450 450 600 600 * *
>400-500 225 300 450 450 600 600 * * * *
 >500-600 300 300 450 600 600 * * * * *
>600-700  300 * 450 600 * * * * * *
>700-800 * * * * * * * * * *
>800-900 * * * * * * * * * *
>900-1000 * * * * * * * * * *
>1000-1100 * * * * * * * * * *

 
* Dosering hver 2. uke: Se tabell 2. 
Blanke felt: Skal ikke behandles. Ikke tilgjengelige data for doseanbefaling. 

                                           Kroppsvekt (kg)

Utgangsnivå  >60-70 >70-80 >80-90 >90-125   >125-150
av IgE 
(IE/ml) 
>30-100 * * * * *
>100-200 * * * * *
>200-300 * * * * 375
>300-400 * * * 450 525
>400-500 * 375 375 525 600
>500-600 375 450 450 600 
>600-700 450 450 525  
>700-800 450 525 600  
>800-900 525 600   
>900-1000 600    
>1000-1100      
>1100-1200      
>1200-1300       
>1300-1500       
      
* Dosering hver 4. uke: Se tabell 3. 
Blanke felt: Skal ikke behandles. Ikke tilgjengelige data for doseanbefaling. 

                                            Kroppsvekt (kg)
Utgangsnivå  >20-25 >25-30 >30-40 >40-50 >50-60 
av IgE 
(IE/ml) 
>30-100 * * * * * 
>100-200 * * * * * 
>200-300 * * * * * 
>300-400 * * * * * 
>400-500 * * * * * 
>500-600 * * * * *  
>600-700 * 225 * * 375  
>700-800 225 225 300 375 450  
>800-900 225 225 300 375 450    
>900-1000 225 300 375 450 525    
>1000-1100 225 300 375 450 600     
>1100-1200 300 300 450 525 600     
>1200-1300 300 375 450 525      
>1300-1500 300 375 525 600      
      

Behandlingsvarighet, monitorering og dosetilpasninger: Omalizumab er ment for langtidsbehandling. 

hvorvidt det er sett betydelig forbedring i generell astmakontroll. Seponering vil vanligvis føre til retur 
av forhøyede nivåer av fritt IgE og assosierte symptomer. Totalt IgE-nivå øker under behandlingen 
og forblir forhøyet i inntil 1 år etter at behandlingen er avsluttet. Gjentatte målinger av IgE-nivå under 

års behandlingsavbrudd, bør baseres på serum IgE-nivåer målt ved initial dosefastsettelse. Dersom 
behandlingen har vært avbrutt i 1 år eller mer, kan IgE-nivå fastsettes på nytt. Dosene bør tilpasses 

nyrefunksjon: Ingen data. Lite sannsynlig at farmakokinetikken vil endres ved nedsatt nyre- eller 

Håndtering: Se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Administrering: Kun til s.c. administrering. Skal 

uten anafylaksi i anamnesen kan preparatet selvadministreres eller gis av omsorgsperson fra den 4. 

mengden skal injiseres iht. veiledningen i pakningsvedlegget. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for 
innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Ikke indisert ved behandling av akutte astmaeksaserbasjoner, 
akutt bronkospasme eller status asthmaticus. Ikke undersøkt hos pasienter med hyperimmunglobulin 
E-syndrom, allergisk bronkopulmonal aspergillose, eller som forebygging av anafylaktiske reaksjoner, 
inkl. de som utløses av matallergi, atopisk dermatitt eller allergisk rhinitt, og er ikke indisert for behandling 
av disse tilstandene. Omalizumab er heller ikke undersøkt hos pasienter med autoimmune sykdommer, 

ved behandling av disse pasientgruppene. Brå seponering av systemiske kortikosteroider eller 
kortikosteroider til inhalasjon etter initiert behandling med omalizumab, anbefales ikke. Reduksjon i 
kortikosteroiddosen bør skje under direkte tilsyn av lege, og gradvis nedtrapping kan være nødvendig. 
Allergiske reaksjoner: Type I lokale eller systemiske allergiske reaksjoner, inkl. anafylaksi og anafylaktisk 
sjokk, kan forekomme, også etter langvarig behandling.
3 dosene. De 3 første dosene skal derfor gis av eller under tilsyn av helsepersonell. Tidligere anafylaksi ikke relatert til 

derfor gis av helsepersonell som har legemidler til behandling av anafylaktiske reaksjoner tilgjengelig for umiddelbar bruk. 

Pasienten må informeres om å søke legehjelp umiddelbart dersom allergiske reaksjoner inntreffer. Antistoffer mot 
omalizumab er funnet hos noen få pasienter i kliniske studier. Serumsyke: Tilfeller av serumsyke og serumsyke-lignende 
reaksjoner er sett. Reaksjonen oppstår ofte 1-5 dager etter 1. injeksjon eller påfølgende injeksjoner, men også etter 

Antihistaminer eller kortikosteroider kan være nyttig for å forebygge eller behandle denne tilstanden. Pasienter bør 
rådes til å si ifra om mulige symptomer. Parasittære infeksjoner: IgE kan i enkelte tilfeller være involvert i immunologisk 

infeksjoner er endemiske. Dersom pasienten ikke responderer på anbefalt behandling med anthelmintika, bør seponering 

og vaskulitt. Disse hendelsene knyttes vanligvis til nedtrapping av oral korti-kosteroidbehandling. Oppmerksomhet bør 

immunsystemet. Lateksoverfølsomhet: Nålehetten til den ferdigfylte sprøyten inneholder et derivat av naturgummilateks. 
Naturgummilateks er til nå ikke detektert i den avtagbare nålehetten, men bruk er ikke undersøkt hos lateksoverfølsomme 
personer, og risiko for hypersensitivitetsreaksjoner kan derfor ikke utelukkes fullstendig. Interaksjoner: 
informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.Kan indirekte redusere effekten av legemidler til 
behandling av helmintiasis eller andre parasittære infeksjoner, da IgE kan være involvert i den immunologiske respons 

av omalizumab, og det er derfor lavt potensiale for legemiddelinteraksjoner. Ingen indikasjon på at sikkerhet ved bruk 
av omalizumab endres ved bruk av annen vanlig astmamedisin. Ingen forskjell i sikkerhet og effekt av omalizumab i 

Graviditet, amming og fertilitet: 
Graviditet: Dyrestudier indikerer ikke reproduksjonstoksisitet. Krysser placentabarrieren, og mulige skadelige effekter på 
fosteret er ukjent. Har vært assosiert med aldersavhengig nedgang i blodplatetallet hos ikke-humane primater, med en 
større relativ sensitivitet hos unge dyr. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. Amming: Overgang i 

er ikke observert i ikke-kliniske studier hos ikke-humane primater. Bivirkninger:

Luftveier: Larynksødem. Immunsystemet: Anafylaktiske reaksjoner, andre alvorlige allergiske tilstander, antistoffer mot 

lymfe: Idiopatisk trombocytopeni, inkl. alvorlige tilfeller. Hud: Alopesi. Immunsystemet: Serumsyke, kan inkludere feber 
og lymfadenopati. Luftveier: Allergisk granulomatøs vaskulitt (dvs. Churg-Strauss’ syndrom). Muskel-skjelettsystemet: 

Disse er ikke knyttet til blødningsepisoder eller redusert hemoglobinnivå. Overdosering/Forgiftning: 
om overdosering bør pasienten overvåkes for unormale tegn og symptomer, og hensiktsmessige tiltak igangsettes. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger R03D X05 www.felleskatalogen.no. Egenskaper:
derivert humanisert monoklonalt antistoff. Antistoffet er et IgG1 kappa som inneholder humane konserverte områder 

kan utløse den allergiske kaskaden. Behandling av atopiske pasienter med omalizumab fører til betydelig nedregulering 

på simulering av populasjonskinetikk): I snitt 24 dager. Utskillelse: Clearance av omalizumab omfatter IgG clearance-

lever inkluderer nedbrytning i retikuloendotelialsystemet og i endotelceller. Intakt IgG utskilles også i galle. Oppbevaring 
og holdbarhet:

nødvending kan preparatet legges tilbake i kjøleskapet for senere bruk, men dette skal ikke gjøres mer enn 1 gang. 
Pakninger og priser: 75 mg: 1 stk. (ferdigfylt sprøyte, 0,5 ml) kr. 2102,20. 150 mg: 1 stk.1 (ferdigfylt sprøyte, 1 ml) kr. 

Refusjon: R03D X05_1 Omalizumab. Tilleggsbehandling av kronisk spontan urticaria hos voksne og ungdom (12 år og 
over) med utilstrekkelig respons på behandling med H1 antihistaminer.
Refusjonskode:  ICPC  Vilkår nr ICD  Vilkår nr

Vilkår:
Sist endret: 
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Pa si en ter med Lyme- 
bor re lio se går glipp av be hand ling

Blir Lyme-bor re lio se rik tig 
 diagnos ti sert og be hand let?

Ett er kon takt med en rek ke pa si en ter kan jeg 
fast slå at pa si en ter med mis tenkt Lyme-bor-
re lio se uten pa to lo gis ke funn i spi nal væs ke 
ikke sjel den får be skjed om at de ikke har 
nev ro bor re li o se og hel ler in gen an nen Lyme-
bor re lio se som kan be hand les med an ti bio -
tika. Det drei er seg van lig vis om sam men -
satte syk doms bil der med mus kel- og ledd-
smer ter, fat ig ue og ikke sjel den hu kom mel-
ses- og kon sen tra sjons vans ker. I Ro alds nes 
og med ar bei de res ar tik kel i Tids skrif tet 
had de 110 pa si en ter vur dert for mu lig nev ro-
bor re li o se «uspe si fik ke nev ro lo gis ke symp to-
mer» som lang va rig trett het, kon sen tra sjons-
pro ble mer og my al gi er (1). Kun én pa si ent 
ble dia gnos ti sert med mu lig nev ro bor re -
liose. 27 % had de høye ni vå er av bor re lia-IgG-
an ti stoff er i se rum. Det sies in gen ting om  
at det var ak tu elt å vur de re for noen an nen 
for løps form av bor re lio se. Man ge av pa si en-
te ne had de hatt symp to mer i over et år. Det 
er van ske lig å lese ar tik ke len an ner le des  
enn at om man har hatt slike symp to mer  
så len ge, er bor re lio se en uak tu ell dia gno se. 
Sam me bud skap gjen tas i en le der ar tik kel, 
der det kon klu de res med at pa si en te ne som 

ikke opp fyl ler dia gnos tis ke krav til ak tiv 
Lyme-nev ro bor re li o se, uan sett an ti stoff nivå 
el ler sy ke his to rie, ikke skal ha «feil be hand-
ling med an ti bio ti ka» (2).

Lang va rig syk doms bil de med fat ig ue, 
my al gi er og høye bor re lia-IgG-an ti stoff er  
i se rum er ikke en ikke-syk dom. En kel te 
nev ro lo ger for nek ter ek si sten sen av mus kel-
skje lett-bor re lio se. Be gre pet bru kes li ke vel 
av Lyme-bor re lio sens «far», Allen Stee re (3). 
Ube hand let kan man ikke vite om dett e er 

pa si en ter som pro fitt e rer på stan dard bor-
reliarettet an ti bio ti ka be hand ling. Jeg har 
sett man ge av dis se pa si en te ne, og me ner  
de skal be hand les. Min er fa ring er at de 
symp tom mes sig ofte re spon de rer lang somt, 
uten at det til si er noen eks tra lang va rig 
an ti bio tisk be hand ling. Bed rin gen er tro lig 
knytt et til nor ma li se ring av cy to ki ner og 
eli mi ne ring av borreliaspesifikke im mun-
kom plek ser over tid. Vi har dess ver re in gen 
til gjen ge li ge tes ter i dag som gjør det mu lig 

å føl ge slike mar kø rer i re kon va le sen sen. 
Po pu la sjons stu di er på bor re lia-se ro po si ti vi-
tet bør ikke bru kes for å inn ta et stand punkt 
mot be hand ling i kli nisk sus pek te til fel ler 
med po si tiv se ro lo gi (4). Vur de ring av an nen 
kli nisk for løps form enn nev ro bor re li o se 
sy nes li ke vel å bli eks klu dert (1). En ar tik kel 
fra Ne der land blir dess ver re også truk ket 
inn som støtt e for stand punk tet (2, 5). Kri -
tiske svak he ter ved den ne har jeg kom men-
tert tid li ge re (6).

Det er al vor lig at vi gjen nom mang len de 
opp føl ging her til lands sti mu le rer til 
 be hand lings rei ser til uten lands ke sent re 
hvor opp leg ge ne ett er da gens kunn skap 
ikke kan for sva res in fek sjons me di sinsk el ler 
ut fra et øns ke om å re du se re antbiotikabru-
ken. Lyme-bor re lio se ar ter seg kli nisk me get 
va ri e ren de (3). Ett er min lan ge er fa ring med 
et stort an tall til fel ler av Lyme-bor re lio se, 
me ner jeg hver en kelt pa si ent må vur de res 
in di vi du elt. Gjør vi ikke det, gjør vi man ge 
pa si en ter urett.

Mott att 14.12.2018, før s te re vi sjon inn sendt 9.1.2019, 
 godkjent 14.1.2019.

PER H. BJARK
per.bjark@gmail.com
er spe sia list i in fek sjons syk dom mer og pen sjo nert 
sy ke hus le ge.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Han har mott att ho no rar for å være 
retts opp nevnt sak kyn dig i bor re lio se sa ker.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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«Langvarig sykdomsbilde  
med fatigue, myalgier  
og høye borrelia-IgG-anti- 
stoffer i serum er ikke en  
ikke-sykdom»
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Rus mid del tes ting –  
kort for klart

Rus mid del tes ting er kom pli sert, 
og fall gru ve ne er man ge. Norsk 
for en ing for kli nisk far ma ko-
lo gi lan se rer nå en se rie in for-
ma sjons vi deo er for å for mid le 
grunn leg gen de kunn skap om 
te ma et.

Rus mid del tes ting går ut på å ana ly se re 
bio lo gisk ma te ria le, for eks em pel blod, urin, 
spytt el ler hår, for å av dek ke inn tak av rus-
mid ler. Drøyt 40 la bo ra to ri er i Norge til byr 
slike tje nes ter (1), og vi an slår at det ut fø res 
rus mid del ana ly ser i om lag 400 000 uni ke 
prø ver i Norge år lig. I til legg kom mer 
 så kal te «hur tig tes ter» for rus mid ler (2),  
som man ikke har ana ly se tall for, men der 
om fan get tro lig også er stort. For må let med 
å ta prø ve ne kan være me di sinsk be grun net 
(for eks em pel dia gnos tikk av en be visst løs 
pa si ent el ler opp føl ging av rus mis bru ke re  
i be hand ling) el ler ju ri disk be grun net (for 
eks em pel tap av for eld re rett el ler i ett er-
forsk ning av una tur li ge døds fall). Noen 
gan ger er be grun nel sen mer uklar og be fin-
ner seg i grå so ner mel lom me di sins ke og 
ju ri dis ke pro blem stil lin ger. Rekvirentgrup-
pen er sam men satt: alt fra rus be hand lings-
in sti tu sjo ner, sy ke hus av de lin ger og fast le ger 
til bar ne vern, po li ti, dom sto ler, kri mi nal -
omsorg, Forsvaret, be drifts hel se tje nes te  
og feng sels ve sen.

Rus mid del tes ting er et kom pli sert fag -
områ de. Kor rekt an ven del se kre ver grunn-
leg gen de kjenn skap til rus mid le nes far ma-
ko lo gis ke egen ska per, feil kil der ved prø ve -
taking og -hånd te ring, ana ly se me to de nes 
yte ev ne samt lov ver ket som regulerer rus-
mid del tes ting (3). Uten slik kunn skap, el ler 
en kel til gang til den, kan det være van ske lig 
for re kvi ren ten å av gjø re hvil ket test opp legg 
den ak tu el le prø ve gi ve ren skal un der leg ges. 
Re kvi ren ten må blant an net ta stil ling til 
hvil ket prø ve ma te ria le som skal be nytt es, 
hvor ofte det skal tes tes, hvil ke stoff er det 
skal tes tes for og om prø ve ta kin gen skal skje 
un der ob ser va sjon el ler ikke. Dess ver re ser vi 

ofte at re kvi ren ter ikke er godt nok in for-
mert om rus mid del tes ting, for eks em pel 
ved at det be stil les feil ana ly ser el ler sen des 
feil prø ve ma te ria le ut fra pro blem stil lin gen. 
Et an net eks em pel er når prø ve sva ret kan 
føre til ju ri dis ke sank sjo ner, men prø ve -
taking og -hånd te ring ikke opp fyl ler kra ve ne 
som stil les til slike prø ver. Si tua sjo nen kom-
pli se res ytt er li ge re av at det ikke nød ven dig-
vis er re kvi ren ten selv som tol ker og for val-
ter prø ve sva re ne. 

Det fin nes mye skrift lig in for ma sjon om 
hvor dan rus mid del tes ting bør gjen nom -
føres, både i vi ten ska pe li ge ar tik ler, off ent -
lige vei le de re/for skrif ter og på de ut fø ren de 
la bo ra to ri e nes hjem me si der. Pro ble met er 
at dis se teks te ne ofte er for om fatt en de og at 
re kvi ren tens tid er knapp. Teks te ne fun ge rer 
der for mest som opp slags verk. Re kvi ren ter 
som tren ger en rask for kla ring av prin sip -
pene for rus mid del tes ting, vel ger i en kel te 
til fel ler å rin ge til ut fø ren de la bo ra to ri um. 

Slike te le fon sam ta ler kan være frukt ba re, 
men er li ke vel lite eff ek tiv res surs bruk, tatt  
i be trakt ning hvor man ge uli ke ak tø rer  
som tren ger slik in for ma sjon. Vi har der for 
sett be hov for et en kelt og bru ker venn lig 
læ rings verk tøy som kan være til hjelp  
i den ne sam men hen gen.

Norsk for en ing for kli nisk far ma ko lo gi 
(NFKF) lan se rer nå vi deo se ri en Rus mid del -
testing – kort for klart. Vi deo ene er ut for met  
i en sjan ger kjent som an i mat ed infographics 
el ler explainers. De skal ha høy vi su ell og 
tek nisk kva li tet og in for ma tiv ver di, men 
skal li ke vel ikke vare len ger enn at de kan 
ses av en tra vel re kvi rent på det tids punk tet 
det trengs. De tre vi deo ene va rer om trent  
tre mi nutt er hver og tar for seg hen holds vis 
ge ne rel le prin sip per for rus mid del tes ting 
og spe si fik ke for hold ved tes ting for al ko hol 
og can na bis. Vi deo ene er ut vik let med støtt e 
fra Hel se Midt-Norge In no va sjon og er til-
gjen ge li ge både på Youtube (4) og på det 
nors ke farmakologimiljøets nett sted, Farma-
kologiportalen (5). Vi hå per de blir mye sett 
og at de kan bi dra til å gjø re rus mid del tes-
ting litt mer for ståe lig for alle som er in vol-
vert i dett e.

Mott att 27.11.2018, før s te re vi sjon inn sendt 10.12.2018, 
 godkjent 17.12.2018.

Fi gur 1  Skjerm bil de fra vi deo 1 om rus mid lers på vis nings tid i uli ke prø ve ma te ria ler. Kil de: Norsk for en ing for kli nisk 
far ma ko lo gi

«Vi hå per vi deo ene kan  
gjø re rus mid del tes ting litt 
mer for ståe lig for alle som  
er in vol vert»
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DEBAT T

TOR MOD KARL SEN BJÅ NES
tormod.karlsen.bjanes@helse-bergen.no
er over le ge ved Sek sjon for kli nisk far ma ko lo gi, 
 Av de ling for me di sinsk bio kje mi og far ma ko lo gi, 
Hau ke land uni ver si tets sy ke hus. Han er av trop  pende 
nest le der i Norsk for en ing for kli nisk far ma ko lo gi 
(NFKF) og web re dak tør i Farmakologiportalen.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

JON ANDSNES BERG
er over le ge ved Sek sjon for kli nisk far ma ko lo gi, 
Av de ling for me di sinsk bio kje mi og far ma ko lo gi, 
Hau ke land uni ver si tets sy ke hus. Han er sty re med-
lem i Norsk for en ing for kli nisk far ma ko lo gi (NFKF) 
og web re dak tør i Farmakologiportalen.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ARNE HEL LAND
er over le ge ved Av de ling for kli nisk far ma ko lo gi, 
St. Olavs hos pi tal og før s te ama nu en sis ved Institutt 
for kli nisk og mo le ky lær me di sin, NTNU.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

AN DRE AS AUST GU LEN WES TIN
er over le ge ved Av de ling for kli nisk far ma ko lo gi, 
St. Olavs hos pi tal. Han er le der i Norsk for en ing for 
kli nisk far ma ko lo gi (NFKF) og web re dak tør  
i Farmakologiportalen.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Wes tin AA, Esp nes KA, Larsen RA et al. Rus mid del-

ana ly ser i Norge. Bio in gen iø ren 2014; 2: 17�–�22. 
2 Esp nes KA, Spig set O, De la ve ris GJ et al. Bruk av 
 hur tig tes ter for på vis ning av rus mid ler i urin. 

 Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2257�–�60. 

3 Pro se dy rer for rus mid del tes ting. IS-2231. Oslo: 
Hel se di rek to ra tet, 2014.  (10.12.2018).

4 Farmakologiportalens Youtube-ka nal. https://www.
youtube.com/playlist?list=PL4IpJxATOKMwbuakf0
rirf854_3n2fOPT (1.2.2019).

5 Kort for klart. Farmakologiportalen.  http://www.
farmakologiportalen.no/kortforklart (1.2.2019).

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Klikk deg inn på aktuelle 
saker og fordyp deg  

i interessante temaer.

Ta del i diskusjonene,  
si din mening og del  

innholdet med andre.
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1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

Ozempic® (semaglutid): Dosering, refffussjjjooonnnsss vvviiiillllkkkkåårr oogg  uuttvvaalllggtt ssiikkkkkeerrhheettssiiinnfffooorrmmaassjjjoonn1,1,22

Refusjonsberettiget bruk2

Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk 
kontroll på høyeste tolererte dose av disse legemidlene.

Refusjonskode:
ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 232 E11 Diabetes mellitus type 2 232

Vilkår:
232 Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår 

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 18.10.2018) 2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10bj06-2 (01.02.2019) 

Ozempic® skal administreres én gang 
per uke, subkutant i abdomen, i låret, 
eller i overarmen, når som helst på 
dagen til måltid eller utenom måltid1

START TITITRTRÉRÉRÉR VEVEVEDLDLDLIKKIKIKEHEHOLOLDD

0,50,5 mg én gang pr ukemg én gang pr uke
ellereller

for yty terliggere glg ykey misk kontrollfor yty terliggere glg ykey misk kontroll
11 mg én gang pr ukemg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

Utvalgt sikkerhetsinformasjon1

Gastrointestinale bivirkninger: Hyppigst rapporterte bivirkninger er gastrointestinale, 
inkludert kvalme (svært vanlig ≥1/10), diaré (svært vanlig ≥1/10) og oppkast (vanlig 
≥1/100 til <1/10). De fleste tilfellene var milde eller moderate i alvorlighetsgrad og 
av kort varighet.

Hypoglykemi: Kombinasjon med SU-preparater eller insulin kan øke risiko for 
hypoglykemi. Vurder dosereduksjon av SU/insulin ved oppstart.

Diabetisk retinopati: Rask forbedring av glukosekontroll er blitt forbundet med 
midlertidig forverring av diabetisk retinopati. Økt risiko observert hos pasienter 
med eksisterende diabetisk retinopati som behandles med insulin og Ozempic®, og 
forsiktighet bør utvises.

* eGFR (ml/min 1,73 m2) < 15

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

Alder Ikke nødvendig med dosejustering 
Begrenset erfaring hos pasienter ≥75 år

Barn/ungdom under 18 år

Nyrefunksjon Lett, moderat eller alvorlig nedsatt 
Begrenset erfaring med alvorlig nedsatt 
nyrefunksjon

Terminal nyresykdom*

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

Leverfunksjon Mild, moderat og alvorlig nedsatt 
Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt 
leverfunksjon, forsiktighet bør utvises
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Ozempic «Novo Nordisk»
Antidiabetikum, GLP-1-reseptoragonist.                             ATC-nr.: A10B J06
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg: Hver dose (0,19 ml, resp. 0,37 ml og 0,74 ml) inneh.: Semaglutid 0,25 mg (1,34 mg/ml), resp. 0,5 mg (1,34 mg/ml) og 1 mg 
(1,34 mg/ml), dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. 0,25 mg-penn inneholder 1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 
0,25 mg. 0,5 mg-penn inneholder 1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 0,5 mg. 1 mg-penn inneholder 3 ml oppløsning og gir 4 doser á 1 mg.
Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: -Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoler-
anse eller kontraindikasjoner. -I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære 
hendelser og populasjoner som ble undersøkt. Dosering: Startdose 0,25 mg 1 gang pr. uke. Etter 4 uker skal dosen økes til 0,5 mg 1 gang pr. uke. Etter minst 4 uker med dose 0,5 mg 1 gang pr. uke 
kan dosen økes til 1 mg 1 gang pr. uke for å bedre glykemisk kontroll ytterligere. 0,25 mg er ikke en vedlikeholdsdose. Ukentlige doser >1 mg anbefales ikke. Når semaglutid gis i tillegg til eksister-
ende behandling med metformin og/eller tiazolidindion, kan gjeldende dose av metformin og/eller tiazolidindion beholdes uendret. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med 
sulfonylurea eller insulin, bør det vurderes å redusere dosen av sulfonylurea eller insulin for å redusere risikoen for hypoglykemi. Egenmålinger av blodglukose for å justere semaglutiddosen er ikke 
nødvendig. Ved oppstart av behandling med semaglutid i kombinasjon med sulfonylurea eller insulin, kan det imidlertid være nødvendig med egenmålinger av blodglukose for å justere dosen av 
sulfonylurea eller insulin, dette for å redusere risikoen for hypoglykemi. Glemt dose: Injiseres så snart som mulig, og innen 5 dager etter at dosen ble glemt. Hvis det er gått >5 dager, skal glemt dose 
utelates, og neste dose injiseres på den opprinnelige planlagte dagen. I begge tilfeller kan vanlig regime med dosering 1 gang pr. uke gjenopptas. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: 
Dosejustering ikke nødvendig. Forsiktighet bør utvises ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. begrenset erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Begrenset erfaring ved alvorlig 
nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre: Dosejustering pga. alder ikke nødvendig. Begrenset er-
faring hos eldre ≥75 år. Tilberedning/Håndtering: Skal ikke brukes dersom preparatet ikke fremstår som klart og fargeløst eller nesten fargeløst. Skal kun brukes av én person. Bruksanvisningen i 
pakningsvedlegget må følges nøye. Pennene kan administreres med nåler opptil en lengde på 8 mm og er utformet til bruk sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåler. NovoFine Plus-nåler 
4 stk. er inkludert i hver pakning. Injeksjonsnålen skal alltid fjernes etter hver injeksjon, pennen skal oppbevares uten påsatt injeksjonsnål. Dette kan forhindre tette nåler, urenheter, infeksjon, lek-
kasje av oppløsningen og unøyaktig dosering. Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre legemidler da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter. Administrering: Gis 1 gang pr. 
uke når som helst i løpet av dagen, til eller utenom måltid. Skal injiseres s.c. i abdomen, låret eller overarmen. Injeksjonsstedet kan endres uten å justere dosen. Skal ikke gis i.v. eller i.m. Dagen for 
ukentlig administrering kan om nødvendig endres så lenge tiden mellom de 2 dosene er minst 3 dager (>72 timer). Etter at ny doseringsdag er valgt, skal regimet med dosering 1 gang pr. uke fort-
settes. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Semaglutid er ikke et 
erstatningspreparat for insulin. Ingen erfaring hos pasienter med kongestiv hjertesvikt, NYHA klasse IV, og semaglutid anbefales derfor ikke til disse. Bruk av GLP-1-reseptoragonister kan være for-
bundet med gastrointestinale bivirkninger. Dette bør tas i betraktning ved nedsatt nyrefunksjon, da kvalme, oppkast og diaré kan forårsake dehydrering, noe som kan gi svekket nyrefunksjon. 
Akutt pankreatitt er sett ved bruk av GLP-1-reseptoragonister. Pasienten bør informeres om typiske symptomer. Ved mistanke om pankreatitt bør semaglutid seponeres; dersom pankreatitt bekreft-
es, bør behandlingen ikke gjenopptas. Forsiktighet bør utvises ved tidligere pankreatitt. Kombinasjon med sulfonylurea eller insulin kan gi økt risiko for hypoglykemi. Risikoen kan reduseres ved å 
minske dosen sulfonylurea eller insulin når semaglutidbehandling initieres. Hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin og semaglutid er det sett økt risiko for å utvikle kom-
plikasjoner av diabetisk retinopati, forsiktighet bør utvises hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin. Disse pasientene bør følges opp nøye og behandles iht. kliniske retning-
slinjer. Rask forbedring av glukosekontroll er forbundet med midlertidig forverring av diabetisk retinopati, men andre mekanismer kan ikke utelukkes. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium 
(23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ved bruk i kombinasjon med sulfonylurea eller 
insulin, bør pasienten rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Semaglutid forsinker 
magetømming og kan potensielt påvirke absorpsjonshastigheten av orale legemidler som gis samtidig. Semaglutid bør brukes med forsiktighet hos pasienter som får orale legemidler som krever 
hurtig gastrointestinal absorpsjon. Ved oppstart av semaglutid hos pasienter på warfarin/andre kumarinderivater anbefales hyppig INR-monitorering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: 
Begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisk effekt. Skal ikke brukes under graviditet. Hvis en pasient ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Pga. lang hal-
veringstid skal semaglutid seponeres minst 2 måneder før en planlagt graviditet. Amming: Utskilles i melk hos rotte. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes, skal ikke brukes ved amming. 
Fertilitet: Kvinner i fertil alder anbefales å bruke prevensjon. Effekten på fertilitet hos mennesker er ukjent. Semaglutid påvirket ikke fertiliteten hos hannrotter. Hos hunnrotter sees en økning i 
brunstperiodens lengde og en liten reduksjon i antall eggløsninger ved doser forbundet med vekttap hos moren. Bivirkninger: Hyppigst er gastrointestinale bivirkninger, som generelt er milde eller 
moderate i alvorlighetsgrad og av kort varighet. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med insulin eller sulfonylurea. Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast, magesmerte, abdominal distensjon, forstoppelse, dyspepsi, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, eruktasjon, flatulens. Lever/galle: Gallesten. Nevrol-
ogiske: Svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med andre orale antidiabetika, redusert appetitt. Undersøkelser: Økt lipase, økt amylase, vekttap. Øye: Komplikasjoner av 
diabetisk retinopati. Øvrige: Tretthet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Økt hjertefrekvens. Nevrologiske: Dysgeusi. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Overdosering/Forgiftning: Overdoser på opptil 4 mg i én enkelt dose, og opptil 4 mg på én uke, er rapportert i studier. Vanligste bivirkning var kvalme. Alle 
pasientene ble restituert uten komplikasjoner. Behandling: Egnet støttebehandling iht. kliniske tegn og symptomer. En lengre periode med observasjon og behandling for disse symptomene kan være 
nødvendig, tatt i betraktning semaglutid sin lange halveringstid på ca. 1 uke. Egenskaper: Klassifisering: Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. 94% 
sekvenshomologi for hormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: GLP-1-reseptoragonist med forlenget effekt som bindes selektivt til og aktiverer GLP-1-reseptoren, målet for endogent GLP-1. 
Hovedmekanismen bak forlenget effekt er binding til albumin, denne bindingen resulterer i redusert renal clearance og beskyttelse mot metabolsk nedbrytning. Dessuten stabiliseres semaglutid mot 
nedbrytning av DPP-4-enzymet. Semaglutid reduserer blodglukose på en glukoseavhengig måte ved å stimulere insulinsekresjon og senke glukagonsekresjon når blodglukosen er høy. Mekanismen 
med blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming i den tidlige postprandiale fasen. Ved hypoglykemi reduserer semaglutid insulinutskillelse, og svekker ikke glukago-
nutskillelse. Semaglutid reduserer fastende og postprandial glukosekonsentrasjon og HbA1c. Semaglutid reduserer kroppsvekt og kroppsfettmasse via nedsatt energiinntak, som involverer en ge-
nerelt redusert appetitt og reduserer i tillegg preferansen for mat med høyt fettinnhold. Semaglutid er vist å redusere risiko for alvorlige kardiovaskulære hendelser med 26%. Se SPC for ytterligere 
informasjon. Absorpsjon: Tmax 1-3 dager. Steady state nås etter 4-5 uker. Absolutt biotilgjengelighet er 89%. Proteinbinding: >99%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vd ca. 12,5 liter. Halveringstid: Ca. 
1 uke. Semaglutid vil være til stede i sirkulasjonen i ca. 5 uker etter siste dose. Clearance ca. 0,05 liter/time. Metabolisme: Semaglutid blir i høy grad metabolisert ved proteolytisk spalting av peptid-
kjeden og sekvensiell betaoksidasjon av fettsyresidekjeden. Enzymet nøytral endopeptidase (NEP) antas å være involvert i metabolismen. Utskillelse: Ca. 2/3 utskilles i urin (3% uomdannet) og ca.1/3 
i feces. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke fryses, og skal ikke brukes dersom preparatet har vært frosset. Etter første gangs bruk: 
Oppbevares ved høyst 30°C eller i kjøleskap (2-8°C). La pennehetten sitte på når pennen ikke er i bruk, for å beskytte den mot lys. Holdbarhet etter å ha blitt tatt i bruk: 6 uker. Pakninger og priser: 
0,25 mg: 1,5 ml (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 0,5 mg: 1,5 ml (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 1 mg: 3 ml (ferdigfylt penn) kr 1161,40.
Refusjon: A10B  J06_Semaglutid
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk 
kontroll på høyeste tolererte dose av disse legemidlene.
Refusjonskode:
ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 232 E11 Diabetes mellitus type 2 232

Vilkår: (232)  Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin
Sist endret: 21.09.2018. Basert på SPC godkjent av SLV: 18.10.2018. Pris per februar 2019. Refusjon per februar 2019
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Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 18.10.2018) 2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10bj06-2 (01.02.2019) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 5.1 (sist oppdatert 18.10.2018) 
4. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:1834-1844 5. Ozempic® SPC avsnitt 4.1 ( sist oppdatert 18.10.2018) 

#  Ozempic® er ikke indisert for vekttap  
##  Relativ risikoreduksjon
*    Behandling med Ozempic® viste vedvarende, statistisk overlegen og klinisk relevant reduksjon i HbA1c og kroppsvekt i opptil 2 år sammenlignet med placebo og behandling med 

Januvia®, Lantus®, Trulicity® og Bydureon®.3
†  Ozempic® vedlikeholdsdose 0,5 og 1 mg. Dosen kan økes til 1 mg én gang per uke for å bedre den glykemiske kontrollen ytterligere.1
‡  Intervallene viser gjennomsnittsverdier fra ulike studier.3

REDUKSJON I ALVORLIGE  
KARDIOVASKULÆRE  

HENDELSER3**†

26% RRR##

STØRRE  
HBA1C-REDUKSJON3*†

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)‡

STØRRE 
VEKTREDUKSJON3*†# 

3,5-6,5 KG‡

**Kardiovaskulær sikkerhetsstudie: 3297 
pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovas-
kulær risiko ble tilfeldig randomisert til Ozempic® 
eller placebo, begge i tillegg til standardbehandling 
for HbA1c og kardiovaskulære risikofaktorer for å 
nå behandlingsmål.4

Primært endepunkt: Kardiovaskulær død, 
ikke-fatalt hjerteinfarkt, ikke-fatalt hjerneslag  
(HR 0,74 95% KI 0,58-0,95, p=0,001 for
non-inferiority, p=0,02 for superiority, testing 
for overlegenhet var ikke forhåndsdefinert) 26% 
relativ og 2,3% absolutt risikoreduksjon.4

Indikasjoner5 Ozempic® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert 
 diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: 
– Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner 
– I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. 
For resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære 
hendelser og populasjoner som ble undersøkt, se SPC avsnitt 4.4, 4.5 og 5.1.

Tilgjengelig på blå resept tiil beehaanddlingg avv 
voksne med diabetes ttyyype 22  ettter mmeetforrminn2

1

®®®
 

•  har vist bedre glykemisk kontroll og større 
vektreduksjon enn Januvia®, Bydureon®, 
Trulicity® og Lantus®3*

•  har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser3**

O
ze

m
pi

c®
 e

r 
et

 r
eg

is
tr

er
t 

va
re

m
er

ke
 t

ilh
ør

er
en

de
 N

ov
o 

N
or

di
sk

 A
/S

. N
O

/S
M

/0
91

8/
03

34
 F

eb
ru

ar
 2

01
9



324

DEBAT T

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 4,  2019;  139:  324 –5

Apo te ke ne støtt er opp  
om le gers for skriv ning

Fra mai 2018 har pa si en ter som 
star ter opp med an ti koa gu le-
ren de, ko le ste rol sen ken de el ler 
blod trykks sen ken de be hand ling 
kun net få egen opp starts vei-
led ning på apo te ket. Tje nes ten 
 heter Me di sin start og hen sik ten 
er å ska pe økt ett er le vel se og 
rik tig bruk av for skre vet le ge-
mid del.

Inn til halv par ten av le ge mid le ne som for-
skri ves for kro nis ke syk dom mer blir ald ri 
brukt (1). 4 % av pa si en te ne star ter ald ri 
be hand lin gen, og så man ge som 40 % slutt er 
å bru ke me di si nen in nen ett år (2). Til tross 
for til gjen ge li ge og eff ek ti ve le ge mid ler er 
det man ge pa si en ter som ald ri når sine 
be hand lings mål. Feil bruk av le ge mid ler 
fø rer til at mer enn 1 000 per so ner dør år lig  
i Norge, og dår lig ett er le vel se fø rer til økte 
hel se kost na der (3–5). Alt som bi drar til  
å mo ti ve re pa si en ter til å ta le ge mid ler  
som for skre vet, styr ker pa si en tens trygg het.

I en stor me ta ana ly se gjort på pa si en ter 
som bruk te le ge mid ler for kar dio vas ku læ re 
syk dom mer, fant man at den to ta le ett er -
level sen kun var 57 % ett er to år (6). Apo tek  
i Eng land kan vise til en kost nads eff ek tiv 
tje nes te (New Medicine Service) som har 
vært i gang si den 2011 og som øker ett er -
level sen (7, 8). Me di sin start er en til sva ren de 
tje nes te til pas set nors ke for hold. Stor tin get 
har be vil get pen ger til en prø ve ord ning  

i apo tek for å gi opp starts vei led ning til 
pa si en ter som får for skre vet ny an ti koa gu le-
ren de, ko le ste rol sen ken de el ler blod trykks-
sen ken de le ge mid del be hand ling. Le ger  
kan hen vi se pa si en ter til Me di sin start,  
og pa si en ter kan også be om tje nes ten  
på  apo te ket (9).

Ikke en le ge mid del gjen nom gang
Me di sin start be står av to sam ta ler med 
far ma søyt, som hver tar inn til 15 mi nutt er. 
Sam ta le ne gjen nom fø res på apo te kets in for-
ma sjons rom og fore går i for tro lig het. Sam-
ta le ne gjen nom fø res hen holds vis 1�–�2 og 3�–�5 
uker ett er at pa si en ten har hen tet ut re sep-
ten på et nytt le ge mid del. Far ma søy te ne som 
gjen nom fø rer sam ta le ne, har fått grun dig 
opp læ ring i re le vant far ma ko te ra pi, na sjo-
na le fag li ge ret nings lin jer og pa si ent kom-
mu ni ka sjon. Kur se ne er ut vik let av Apo te -
kenes kom pe tan se- og ut vik lings sen ter 
(APOKUS) og er ob li ga to ris ke for de som  
skal ut fø re Me di sin start.

Sam ta len drei er seg kun om le ge mid let 
el ler le ge mid le ne som er nye. En sam ta le-
guide (ram me 1) bru kes som ut gangs punkt 
for sam ta len. Hen sik ten er at pa si en te ne skal 
få bedre for stå el se for hvor for de skal bru ke 
den nye me di si nen slik at de er mo ti vert for 
be hand lin gen, får løst be kym rin ger og kan få 
råd om prak tisk bruk og hånd te ring av even-
tu el le bi virk nin ger. Far ma søy ten gir ikke råd 
som end rer be hand lin gen. Ved be hov tas det 
kon takt med lege an gå en de for skriv nin gen. 
For hold le gen bør vite om, blir do ku men tert 
i et jour nal no tat som sen des le gen. Bran sje-
sta tis tikk fra Apo tek  fore nin gen vi ser at fles te-
par ten av pa si en te ne som har gjen nom ført 
Me di sin start er 60�–�80 år, med en om trent lik 
kjønns for de ling.

Øns ker sam ar beid
En vik tig del av far ma søy tens opp ga ver  
i re sept eks pe di sjo nen er å vur de re do se ring, 
in di ka sjon og re fu sjons ord ning og for sik re 
seg om at pa si en ten vet hvor dan le ge mid let 
skal bru kes. Gjen nom Me di sin start støtt er 
far ma søy ten opp om le gens for skriv ning de 

før s te sår ba re uke ne ett er opp star ten av ny 
le ge mid del be hand ling. Far ma søy ter har 
bred kunn skap om le ge mid ler og er så le des 
i god po si sjon til å bru ke kunn skap og kom-
pe tan se til å sva re på spørs mål som pa si en-
ten mått e ha når de nett opp har be gynt  
å bru ke et nytt le ge mid del. Norsk for en ing 
for all menn me di sin har vært ne ga ti ve til 
Me di sin start ett er at det ble åp net for at 
pa si en ter kun ne be om tje nes ten på apo tek 
uten hen vis ning fra lege. De fryk ter mer -
arbeid for le ge ne (10).

Man kan godt for stå at fast le ger ikke øns-
ker mer ar beid i en al le re de tra vel kli nisk 
hver dag. Det som også tar tid for fast le ger  
er pa si en ter som en der opp med å be stil le 
nye ti mer på grunn av feil bruk av le ge mid-
ler. Vi hå per le ge ne gir Me di sin start en sjan-
se til å vise at den har nytt e ver di for pa si ent, 
sam funn, lege og apo tek.

En av for fatt er ne er re dak tør i Tids skrif tet. Ma nu skrip tet 
er der for be hand let eks ternt av sett e re dak tør Pål Gul-
brand sen.

Mott att 6.12.2018, god kjent 23.1.2019.

Ram me 1

Sam ta le guide som er ut gangs punkt for 
sam ta ler i apo tek tje nes ten Me di sin start

Har du kom met i gang med å bru ke den 
nye me di si nen?

Hvor dan sy nes du det går å bru ke den nye 
me di si nen?

Når tar du me di si nen din i lø pet av da gen?

Hvil ken in for ma sjon har du fått om hvor for 
du tar den ne me di si nen?

Har du noen be kym rin ger med å bru ke den 
nye me di si nen?

Har du opp levd noen bi virk nin ger el ler 
uven te de ef fek ter et ter at du star tet med 
den nye me di si nen?

Hen der det noen gan ger at du ikke får tatt 
me di si nen din?

Er det noe an net du øns ker å snakke om 
når det gjel der den nye me di si nen din?

HIL DE ARI AN SEN
er se ni or råd gi ver i Apo tek fo re nin gen og har vært 
pro sjekt le der for inn fø ring av Me di sin start i apo-
te ke ne.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Hun er an satt i Apo tek fo re nin gen.

TOR ROS NESS
tor.rosness@legemiddelhandboka.no
er dag lig le der i Norsk le ge mid del hånd bok og 
 me di sinsk re dak tør i Tids skrif tet.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

«Vi håper legene gir Medisin- 
start en sjanse til å vise at den 
har nytteverdi»
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Re pre sen ta ti ve pa si ent ut valg  
er unød ven dig i kli nisk forsk ning

Ikke-re pre sen ta ti ve pa si ent -
utvalg – i mot set ning til he te ro-
ge ne, re pre sen ta ti ve ut valg – er 
av gjø ren de for stu di ers va li di tet.

Ofte le ser jeg at man bør bru ke re pre sen ta -
tive ut valg i ran do mi ser te kli nis ke stu di er, 
dvs. he te ro ge ne pa si ent ut valg som re pre sen-
te rer for de lin gen av de uli ke per son ka rak te-
ris tik ke ne som man fin ner i pa si ent po pu la-
sjo nen, for di det vil øke den ytre va li di te ten 
(1). Men hvem er egent lig fun ne ne gyl di ge 
for? Re pre sen ta ti ve pa si ent ut valg er selv -
følge lig av be tyd ning hvis man skal ut fø re 
me nings må lin ger blant pa si en ter el ler 
av dek ke hvor man ge som har en viss type 
syk dom. Når det gjel der å be sva re kli nis ke 
forsk nings spørs mål, er sa ken en an nen.  
Én en kelt stu die kan ikke bru kes for å fast slå 
om eff ek ten er gyl dig for and re ut valg og 
un der and re be tin gel ser enn det man har 
un der søkt for i stu di en. For eks em pel er det 
ikke sik kert at pre- og post me no pau sa le 
kvin ner, unge og eld re menn har sam me 
eff ekt av en tenkt be hand ling. Hor mo nel le 
på virk nin ger, ulik syk doms his to rikk og 
al vor lig hets grad, ge ne tis ke for skjel ler og 
ulik ko mor bi di tet spil ler inn. I kli nisk forsk-
ning må in klu sjons kri te ri er være strenge, 
slik at alle dis se for styr ren de fak to re ne 
hol des kon stant. Med and re ord til stre ber 
man en mest mu lig ho mo gen grup pe med 
høy ind re va li di tet. Alt så: et ikke-re pre sen ta-
tivt pa si ent ut valg.

La oss anta at vi øns ker å tes te en ny type 
syk doms dem pen de me di sin blant pa si en ter 
med an ky lo se ren de spon dy litt, en kro nisk 
rev ma tisk syk dom som ty pisk ram mer 

led de ne i rygg ra den og bek ke net. La oss 
anta at pa si ent grup pen er svært ho mo gen, 
for eks em pel hvi te, nors ke post me no pau-
sale kvin ner i al de ren 50�–�55 år som ikke 
bru ker and re me di si ner, fikk dia gnos ti sert 
syk dom men i sam me al der, har hatt sam me 
syk doms for løp, like kon sen tra sjo ner av 
uli ke bio mar kø rer, in gen ko mor bi de syk-
dom mer, sam me fy sis ke ak ti vi tets ni vå og 
sam me ut dan nings ni vå. Kan skje vil man tro 
at dis se strenge in klu sjons kri te ri e ne svek ker 
de even tu el le fun ne ne for di re sul ta te ne ikke 
er gyl di ge for and re pa si ent grup per. Det er 
en be grens ning at fun ne ne ikke nød ven dig-
vis er gyl di ge for and re pa si ent grup per, men 

bruk av et re pre sen ta tivt pa si ent ut valg  
vil ikke løse dett e. Tvert imot. La oss si at  
vi in klu der te kvin ner og menn i alle ald re, 
med va ria sjon i et ni si tet, me di sin bruk, 
bio mar kø rer, ko mor bi de syk dom mer, fy sisk 
ak ti vi tets ni vå og so sio øko no misk sta tus – 
med and re ord et re pre sen ta tivt ut valg som 
re pre sen te rer alle un der grup pe ne i pa si ent-
po pu la sjo nen. Be hand lings eff ek ten er da 
ikke nød ven dig vis gyl dig for hele pa si ent -
popu la sjo nen, men vil være en gjen nom-
snitt lig eff ekt som er vek tet av be hand lings-
eff ek ten i de uli ke un der grup pe ne. Så len ge 
ut val get er for lite til at man kan stratifisere 
på for styr ren de fak to rer, har man fak tisk 
in gen in for ma sjon om mu li ge un der grup-
per som kan re spon de re ulikt på be hand -

lingen. Hvis man øns ker å tes te om den 
syk doms dem pen de me di si nen er eff ek tiv 
for and re pa si en ter, så må det gjø res spe si-
fikt på dis se pa si en te ne. Det er en for enk ling 
å tro at dett e kan lø ses i én en kelt stu die 
som be står av et re pre sen ta tivt pa si ent -
utvalg.

Strenge in klu sjons kri te ri er,  
høy ind re va li di tet
Må let med kli nisk forsk ning bør være å pro-
du se re re sul ta ter som vi vet er gyl di ge for  
de pa si en te ne vi stu de rer. Ved å ha strenge 
in klu sjons kri te ri er som hol der alle for styr-
ren de fak to rer kon stant, kan vi være ri me lig 
sik re på at re sul ta te ne fak tisk er gyl di ge for 
den pa si ent grup pen vi stu de rer. Ikke-re pre-
sen ta ti ve pa si ent ut valg er der for helt av gjø-
ren de for å sik re tro ver di ge re sul ta ter som 
kan bru kes på best mu lig måte i kli nisk 
prak sis. Det er nem lig sum men av gode 
stu di er med høy ind re va li di tet som gir rik tig 
kunn skap om pa si en te ne i po pu la sjo nen.

Mott att 15.1.2019, god kjent 23.1.2019.

EI VIND SCHJEL DE RUP SKARP SNO
eivind.s.skarpsno@ntnu.no
er sti pen diat ved ph.d.-pro gram met me di sin og 
hel se vi ten skap ved Institutt for sam funns me di sin 
og sy ke pleie, Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge 
uni ver si tet. Han un der vi ser blant an net i epi de mio-
lo gi og forsk nings me tode og er re pre sen tant for 
den na sjo na le fors ker sko len i po pu la sjons ba sert 
epi de mio lo gi (EPINOR).
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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«Det er summen av gode 
studier med høy indre 
validitet som gir riktig 
kunnskap om pasientene  
i populasjonen»

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Arbeidsrettet rehabilitering –  
tidlig intervensjon ikke nødvendigvis bedre

Er arbeidsrettet rehabilitering 
nødvendigvis bedre jo tidligere 
det igangsettes?

Som forskere og klinikere innen rehabilite-
ring hører vi ofte at de som tilbyr arbeids-
rettet rehabilitering, sier at de sykmeldte blir 
henvist for sent, og at det vanskeliggjør hjelp. 
Standpunktet er ikke vanskelig å skjønne: 
Det er mer sannsynlig at en person som har 
vært sykmeldt i to måneder, kommer raskt 
tilbake i jobb, enn en person som har vært 
sykmeldt i et halvt år. Det er likevel ingen 
automatikk i at effekten av behandlingstiltak 
er større på et tidlig tidspunkt. Siden de fleste 
sykmeldte returnerer til jobb relativt hurtig 
uten intervensjon, kan tidlige behandlings-
tiltak føre til over behandling og tregere 
tilbakeføring til arbeid.

Gyllent tidsvindu  
for arbeidsrettet rehabilitering?
Også i forskningslitteraturen har det blitt 
hevdet at det er viktig å sette i gang tiltak 
tidlig, for eksempel at det er mest effektivt  
å intervenere i de første 1�–�3 månedene (1). 
Dette var basert på at de fleste sykmeldte 
returnerer til arbeid i løpet av kort tid, mens 
de som er lengre sykmeldt, har større sjanse 
for langvarig fravær. Anbefalingen var basert 
på de mest lovende intervensjonsstudiene 
på det tidspunktet (2001). Uttrykket «the 
golden hour» ble brukt om dette tidsvinduet 

(1). Handbook of Return to Work fra 2016 går 
enda lenger: I en «best practice»-anbefaling 
står det at det sannsynligvis er mest effektivt 
å implementere intensive intervensjoner 
enda tidligere, gjerne etter 4�–�6 uker (2).  
Til tross for at denne boken er relativt ny, 
baserte forfatterne anbefalingen på studier 
publisert rundt år 2000 samt kliniske anbe-
falinger som ikke direkte omhandler til-
bake føringstiltak.

Vi laget derfor en narrativ oversiktsartik-
kel for å undersøke om nyere forskning 
støttet ideen om et gyllent tidsvindu for 
arbeidsrettede tiltak (3). I den inkluderte vi 
randomiserte kliniske studier som evaluerte 
effekten av arbeidsrettede rehabiliterings-
program for personer som var sykmeldt  
for muskelskjelettplager og/eller lettere 
psykiske lidelser. 25 studier ble inkludert, 
hvorav 15 inkluderte personer med muskel-
skjelettplager, 9 lettere psykiske lidelser, og  
1 begge deler.

Er innholdet viktigere enn tidspunktet?
Våre funn tyder på at hvilken type rehabilite-
ring som gis, er viktigere enn når den gis. 
Riktignok fant vi at de fleste studiene som 
hadde en effekt på tilbakeføring til arbeid 
for personer med muskelskjelettplager, 
inkluderte personer som hadde vært syk-
meldt i 1�–�3 måneder. Dette passer med tid-
ligere anbefaling (1). Men disse studiene 
hadde også et annet fellestrekk: De var alle 
inspirert av Sherbrooke-modellen. Denne 
modellen ble utviklet i Canada og understre-
ker behovet for å involvere den sykmeldtes 
arbeidsplass og personer som er sentrale  

i tilbakeføringsprosessen til den sykmeldte 
(4). I norsk sammenheng vil disse nøkkel-
personene kunne sies å være fastlegen, 
arbeidsgiver og NAV. (Det skal dog nevnes at 
det i Norge er lite kommunikasjon og ingen 
faste møtepunkter mellom disse før dialog-
møte 2 etter ca. seks måneders sykefravær.)

En av de suksessfulle studiene som var 
inspirert av Sherbrooke-modellen, inklu-
derte deltagere som hadde vært sykmeldt  
i ca. seks måneder (5), altså betydelig lenger 
enn hva som var anbefalt (jf. ovenfor). Denne 
støttes av en norsk studie som sammenlig-
net integrert arbeidsfokusert kognitiv 
 adferdsterapi og individuell jobbstøtte med 
vanlig behandling for personer med lettere 
psykiske lidelser, og som viste størst effekt 
for deltagerne som var på arbeidsavklarings-
penger (6). I intervensjonene var NAV og 
arbeidsplassen betydelig mer involvert  
i oppfølgingen av den sykmeldte enn det 
som er vanlig praksis i Norge.

Samhandling mellom nøkkelpersoner
Det er flere internasjonale studier som viser 
at omfattende involvering av arbeidsplassen 
øker tilbakeføringen til arbeid, og at det er 
avgjørende med strukturert kommunika-
sjon mellom de ulike nøkkelpersonene: 
fastlege, arbeidsgiver og tilbakeførings-
koordinator. En slik intervensjon har aldri 
blitt testet ut vitenskapelig i Norge. Det er  
på tide at det blir gjort.

Mottatt 15.1.2019, første revisjon innsendt 24.1.2019, 
godkjent 28.1.2019.

LENE AASDAHL
lene.aasdahl@ntnu.no
er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. 
Hun er postdoktor ved Institutt for samfunns-
medisin og sykepleie, NTNU, og legespesialist  
ved Unicare Helsefort.
Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen 
interessekonflikter.

MARIUS STEIRO FIMLAND
er professor ved Institutt for nevromedisin og 
 bevegelsesvitenskap, NTNU, og forskningsleder  
ved Unicare Helsefort.
Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen 
interessekonflikter.
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Ikke ytterligere inhalasjonssteroider  
ved astmaforverring

I flere tiår har midlertidig økning i dosen av inhalasjonssteroider ved 
astmaforverringer vært vanlig praksis i Norge. For de fleste gir dette ingen 
effekt, men derimot økt bivirkningsrisiko. Denne praksisen bør derfor 
endres.

Inhalasjonssteroider har vært brukt til 
behandling av astma i over 40 år. De er vist 
å kunne bedre funksjonsnivå og redusere 
anfallsfrekvens hos pasienter med alle 

grader av astma (1) og er fortsatt vårt vik-
tigste forebyggende medikament. Denne 
teksten omhandler midlertidig doseøkning 
av inhalasjonssteroider ved astmaforver-
ringer (astmaeksaserbasjoner) hos voksne 
og barn. Doseøkning ved kronisk under-
behandlet astma, intermitterende behand-
ling og økning av kombinasjonspreparater 
faller ikke inn under dette.

Inhalasjonssteroider reduserer inflamma-
sjon i luftveiene blant annet gjennom akti-
vering og deaktivering av inflammasjons-
gener, stabilisering av inflammasjonsceller 
samt oppregulering av mengde og funksjon 
av beta-2-reseptorer (2). Gitt som inhalasjon 
har steroider generelt lite bivirkninger. 
Lokale bivirkninger som soppinfeksjon  
i munnhulen, faryngolaryngeal irritasjon  
og heshet ses hyppig. Hos barn ser man noe 
lavere veksthastighet og en sannsynlig lett 
reduksjon i slutthøyde (3). Ved langvarig 
bruk og høye doser øker risikoen for syste-
miske bivirkninger som binyrebarksvikt,  
og i sjeldnere tilfeller redusert bentetthet, 
katarakt (grå stær) og glaukom (grønn 
stær).

En strategi med midlertidig dobling av 
dosen inhalasjonssteroider ved astmafor-
verringer ble blant annet anbefalt i British 
Asthma Guidelines fra 1995. Man håpet at 
dette kunne forkorte og redusere alvorlig-
heten av episodene. Det ble bemerket at det 
ikke fantes studier på dette (4).

En uformell forespørsel til norske fast-
leger i mai 2018 viste at midlertidig dobling 
av dosen inhalasjonssteroider er vanlig 
praksis hos et stort flertall av fastlegene.

Dobling av inhalasjonssteroider
Allerede i 2004 ble det publisert to randomi-
serte placebokontrollerte studier som sådde 
betydelig tvil rundt praksisen med dobling 
av inhalasjonssteroider (5, 6). I 2016 ble det 
publisert en Cochrane-kunnskapsoppsum-
mering der det ble konkludert med at det er 
lite sannsynlig at en økt dose inhalasjonsste-

roider reduserer behovet for systemiske 
steroider, reduserer innleggelser eller 
 forkorter sykdomsforløpet (7). Oppsum-
meringen omfattet åtte studier med totalt 
1 669 pasienter. Tre av studiene omhandlet 
barn.

Mangedobling av inhalasjonssteroider
British Thoracic Society (BTS) og Global 
Initiative for Asthma (GINA) anbefaler ikke 
lenger i sine retningslinjer å øke dosen 
inhalasjonssteroider ved forverringer hos 
barn under fem år (8, 9). For pasienter over 
fem år har Global Initiative for Asthma 
beholdt en anbefaling om minst å doble 
dosen inhalasjonssteroider ved forverring. 
De baserer dette blant annet på flere mindre 
studier som kan tyde på effekt av mange-
dobling (8).

For å undersøke effekten av en firedobling 
ble en større randomisert ikke-blindet stu-
die satt opp av National Institute for Health 
Research i England. Artikkelen ble publisert 
i New England Journal of Medicine i mars 
2018 (10). I denne studien ble 1 922 pasienter 
med astma fra 16 år og oppover randomisert 
til to grupper. Den ene gruppen fikk fire-
doblet sin vanlige dose inhalasjonssteroider 
ved begynnende astmaforverring, enten 
med sin vanlige inhalator eller med tillegg 
av en annen inhalator for pasienter som fikk 
kombinasjonsbehandling. Den økte dosen 
ble kontinuert til normalisering av sympto-
mer eller toppstrømshastighet (peak flow), 
eller i maksimalt 14 dager. Den andre grup-
pen økte ikke dosen ved begynnende for-
verring. På forhånd ble en 30 % reduksjon av 
alvorlige forverringer definert som et klinisk 

betydningsfullt funn. I studien fant man en 
statistisk signifikant 19 % reduksjon i alvor-
lige forverringer hos pasientene som fire-
doblet dosen inhalasjonssteroider. Antall 
som må behandles (number needed to 
treat) var 15 for å hindre én forverring. Det 
ble registrert bivirkninger hos 7 % i gruppen 
som firedoblet, mot 2 % i kontrollgruppen. 
Bivirkningene var primært soppinfeksjoner 
og dysfoni.

I en annen studie publisert i New England 
Journal of Medicine i mars 2018 ble effekten 
av femdobling av inhalasjonssteroider  
ved begynnende astmaforverring hos barn 
undersøkt (11). Studien var dobbeltblindet 
og inkluderte 254 barn i alderen 5�–�11 år med 
mild til moderat astma og som hadde hatt 
minst én forverring behandlet med syste-
miske steroider foregående år. Primærende-
punktet var andelen forverringer som måtte 
behandles med systemiske steroider. Forfat-
terne konkluderte med at femdobling av 
dosen ved en begynnende astmaforverring 
ikke reduserte andelen alvorlige forverrin-
ger, bedret symptomskår eller reduserte 
bruken av salbutamol. Det ble også funnet 
en mulig sammenheng mellom femdobling 
av dosen inhalasjonssteroider og redusert 
lengdevekst, spesielt hos de minste barna 
(statistisk signifikant i gruppen 5�–�7 år).

De to studiene (10, 11) tok begge for seg 
mangedobling av inhalasjonssteroider, men 
de har også noen klare forskjeller. Det er 
mulig at både alder, blinding og alvorlighet 
har spilt inn på resultatene. Etterlevelse er 
trolig det største problemet i behandlingen 
av astma. Det anslås at minst 50 % ikke tar 
behandlingen som forskrevet, i alle fall store 
deler av tiden (8, 9). I studien på barn var  
det strenge krav til etterlevelse for å delta 
(11). 190 av 444 barn ble ekskludert grunnet 
etterlevelse < 75 %. Daglige registreringer 
viste da svært god etterlevelse i studieperio-
den, og dette kan være en mulig forklaring 
på at barnegruppen generelt var mye fris-
kere enn forventet i studieperioden. Studien 
på voksne (10) var åpen og konstruert for  
å være mest mulig lik det reelle liv, uten at 
man tok hensyn til etterlevelse. Etterlevelse 
bedres med økende sykdomsaktivitet, og det 
er mulig at resultatet viser pasienter som tar 
firedobbel dose intermitterende, men som 
ellers har dårlig etterlevelse. Det er også 
verdt å merke seg at pasientene i voksen-
studien dels tar så høye doser inhalasjons-
steroider at en firedobling forventes å ha 
systemiske effekter lik behandling med 
prednisolon (10).

«Det finnes per i dag ikke 
overbevisende doku- 
mentasjon for å øke dosen 
inhalasjonssteroider ved  
begynnende astmaforver- 
ringer»
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levelse kan denne strategien likevel vurde-
res. Effekten er sannsynligvis beskjeden,  
og terskelen bør være lav for overgang til  
en kortvarig kur med perorale steroider  
ved forverring.

Hos barn er økt dose av inhalasjonsstero-
ider assosiert med redusert lengdevekst,  
og det er ingen dokumentert effekt ved god 
etterlevelse. Doseøkning ved forverringer 
bør derfor ikke benyttes.

Hos alle pasienter med astma bør man 
vurdere etterlevelse og teknikk på hver 
kontroll.

Mottatt 21.6.2018, første revisjon innsendt 20.11.2018, 
godkjent 3.12.2018.

miske steroider relativt vanlig, og bruken 
bør begrenses til de tilfeller der diagnosen 
atopisk astma er sannsynlig og der man 
antar at slik behandling vil redusere beho-
vet for sykehusinnleggelse (17).

Alvorlige astmaforverringer, eller for-
verringer som ikke responderer tilfreds-
stillende på ovenstående behandling skal 
behandles på sykehus.

Våre anbefalinger
Det finnes per i dag ikke overbevisende 
dokumentasjon for å øke dosen inhala-
sjonssteroider ved begynnende astmafor-
verringer, verken for voksne eller barn. Hos 
enkelte voksne med sannsynlig dårlig etter-

Retningslinjer
British Thoracic Societys og Global Initiative 
for Asthmas retningslinjer, BMJ Best Practice 
og UptoDate samt flere norske kilder anbefa-
ler alle å øke frekvens og dose av korttidsvir-
kende beta-2-agonister som primær behand-
ling ved astmaforverringer (8, 9, 12–16). Dose-
ringen tilpasses alder og alvorlighetsgrad. 
Ipratropiumbromid kan legges til ved 
 manglende effekt av korttidsvirkende beta-
2-agonister alene. Både hos voksne og barn 
anbefales korte kurer med perorale stero-
ider i de tilfellene der man ikke kommer  
i mål med intensiv beta-2-agonistbehand-
ling etter gjeldende retningslinjer (8, 9, 
12–16). Hos barn er bivirkninger av syste-

Illustrasjon: Espen Friberg
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Krav om autorisasjon for å tilby gulfeber-

vaksine fjernes 1. mars 2019.

Vaksine mot gulfeber har i lang tid vært 

forbeholdt «autoriserte gulfeber- 

vaksinatører». Hensikten har vært å 

sikre at leger som gir gulfebervaksine er 

kjent med de internasjonale kravene til 

dokumentasjon. 

Det er lite som skiller gulfeber- 

vaksinering fra annen medisinsk  

virksomhet. Helsedirektoratet har derfor 

fjernet ordningen med autorisasjon for  

«gulfebervaksinatører», og Lege- 

middelverket har opphevet utleverings-

bestemmelsen for gulfebervaksine. 

Leger som tilbyr vaksine mot gulfeber 

må fortsatt sette seg nøye inn i de 

internasjonale kravene som gjelder for 

dokumentasjon ved vaksinering.

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Neo-Mercazole og strengere prevensjonsråd

Krav om autorisasjon for  
«gulfebervaksinatører» fjernes 

Referanser:
1. https://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-digoxin-takeda-625-mikrogram-100-tabletter  

(06.02.2019) 2. https://legemiddelverket.no/nyheter/karbimazol-risiko-for-betennelse-i-bukspytt-

kjertelen-og-strengere-prevensjonsrad (06.02.2019) 3. https://www.ema.europa.eu/documents/

prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-26-29-november-2018-prac-me-

eting_en.pdf (06.02.2019) 4. https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/endokrinologi-veileder/

thyroidea/hypertyreose-og-svangerskap (06.02.2019) 

Mangel på Digoxin Takeda 62.5 mikrogram 100 tabletter
 På grunn av mangelen har Legemiddelverket bestemt at apotek kan levere ut utenlandske 

pakninger med digoksin fra EU-/EØS-land (1). Disse må være tilsvarende Digoxin Takeda 

62,5 mikrogram 100 tabletter. Pasientene kan også få Digoxin DAK fra 2care4 eller Digoxin 

DAK fra Orifarm, selv om disse ikke står på byttelisten.

Det er ekstra viktig at pasienter, apotek og legen er spesielt oppmerksom ved bytte  

mellom ulike digoksinmedisiner slik at det ikke blir brukt dobbel dose.

En ny gjennomgang av epidemiologiske studier og bivirkningsmeldinger i Europa, har vist 

en sammenheng mellom bruk av karbimazol under svangerskap og medfødte  

misdannelser, spesielt ved bruk i første trimester og ved høye doser (2,3).

Neo-Mercazole og risiko for pankreatitt 
Ved behandling med Neo-Mercazole (karbimazol) for hypertyreoidisme er det sett tilfeller 

av akutt pankreatitt. Mekanismen er ukjent, men forekomsten av tilbakefall og kortere tid 

til kliniske symptomer ved gjentatt eksponering, kan tyde på en immunologisk  

reaksjon (2,3). 

Hvis akutt pankreatitt oppstår eller mistenkes, bør behandlingen umiddelbart 

seponeres. 

Pasienter som har fått akutt pankreatitt som følge av bruk av karbimazol skal ikke 

behandles med Neo-Mercazole. Reeksponering medfører økt risiko for nytt tilfelle 

av akutt pankreatitt.
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Fertile kvinner må bruke effektive prevensjonsmidler under behandling med  

Neo-Mercazole. For å forhindre alvorlige komplikasjoner hos mor og foster, skal 

hypertyreose hos gravide behandles i henhold til nasjonal faglig veileder i  

endokrinologi (3). 

Neo-Mercazole skal bare brukes under svangerskap etter en nøye vurdering av  

nytten opp mot risikoen for hver enkelt pasient, og bare behandle med laveste  

effektive dose uten tillegg av tyroideahormoner.  

Hvis Neo-Mercazole blir brukt under svangerskap anbefales særlig nøye  

overvåking av mor, foster og spedbarn i henhold til nasjonal faglig veileder (4).
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Informer pasienten om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.  

Kall pasienten inn til serumkontroll en uke etter bytte av digoksinmedisin. 

Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må pasienten få andre medisiner 

eller behandling.
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Mange pasienter som skrives ut fra 
sykehus, blir stående på legemidler  
som kan være skadelige.

I en studie som nylig er publisert i tidsskrif-
tet BMJ, undersøkte forfatterne sammenhen-
gen mellom sykehusinnleggelser og risiko 
for feilmedisinering og overmedisinering 
(1). Studien var basert på journalopplysnin-
ger fra irske allmennlegekontorer for flere 
enn 38 000 pasienter over 64 år for perioden 
2012�–�15.

Opptil 15 % av pasientene hadde minst én 
sykehusinnleggelse per år. Forekomsten av 
potensielt skadelig medisinering, bedømt 
med et anerkjent skåringsverktøy, varierte 
fra 45,3 % i 2012 til 51,0 % i 2015. Blant de 
hyppigste risikoforskrivningene var over 
åtte ukers behandling av magesår med 
protonpumpehemmer i full dose, benzo-

diazepinbehandling i minst fire uker og 
forskrivning av legemidler over anbefalt 
behandlingslengde, spesielt sovemidler 
utover fire uker. Sammenlignet med pasien-
ter uten sykehusinnleggelse hadde pasien-
ter som ble innlagt på sykehus, økt risiko for 
potensiell skadelig forskrivning (hasardratio 
1,24; 95 % KI 1,20�–�1,28). Pasienter som ble 
hospitalisert, hadde betydelig økt risiko  
for skadelig forskrivning etter utskrivning 
sammenlignet med før innleggelsen  
(oddsratio 1,72; 95 % KI 1,63�–�1,84).

– Polyfarmasi er et voksende problem, 
også i Norge, sier Anders Grimsmo, som er 
professor ved Norges teknisk-naturvitenska-
pelige universitet. – I Norge viser studier at 
rundt 20 % av hjemmeboende over 70 år 
bruker ti eller flere legemidler. Omlag en 
tredel av alle sykehusinnleggelsene for 
personer over 80 år er forbundet med lege-
middelproblemer, sier Grimsmo.

Dagens legemiddellister beslaglegger 

Mye feilmedisinering etter sykehusinnleggelse

Illustrasjon: iStock

økende ressurser i kommunene, sier Grims-
mo, som påpeker at polyfarmasi kan føre til 
kognitiv reduksjon og skrøpelighet som 
fremskynder behov for hjemmesykepleie og 
sykehjem. Avmedisinering kan bedre funk-
sjonsevne og livskvalitet og øke overlevelse. 
Derfor er det viktig at sykehusleger før 
 utskrivning går nøye gjennom legemiddel-
listen for å sjekke om hvert forskrevet lege-
middel er nødvendig, sier Grimsmo.

KETIL SLAGSTAD TIDSSKRIFTET
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Helsepersonell som behandler 
papirløse immigranter i USA, 
rapporterer om utbrenthet og tap  
av moralsk integritet.

Dette kommer frem i en kvalitativ studie av 
helsepersonell på sykehus i USA som tilbyr 
dialyse til papirløse immigranter med livs-
truende nyresvikt (1). Amerikansk lov tillater 
ikke planlagt dialyse av disse pasientene.

Studien er basert på semistrukturerte 
intervjuer med 50 klinikere, det vil si leger, 
sykepleiere og annet helsepersonell, og 
svarene ble tematisk analysert. De inter-
vjuede klinikerne beskrev at deres moralske 
integritet ble skadet, og at de ble drevet mot 
utbrenthet. Årsakene de anga var blant 
annet at de iakttok unødvendig lidelse og 
høy dødelighet, de følte at pasientenes tillit 
til helsevesenet ble skadet og at de fikk 
større distanse til pasientene.

En opplevelse av at arbeidet førte til at 
urettferdigheten kunne bestå, skadet be-
handlernes moralske integritet. De følte at 
behandlingen kunne bli basert på ikke-
medisinske faktorer, at kvantitet gikk foran 
kvalitet og at systemet måtte manipuleres.

– Dette er viktig forskning som tydelig 
viser at det å ikke få lov til å yte skikkelig 
helsehjelp gjør noe med helsearbeiderne og 
med tilliten til oss, sier Svein Aarseth, som er 
fastlege i Oslo og leder for Rådet for lege-
etikk i Legeforeningen.

Han mener at mange norske leger vil 
kjenne seg igjen i en slik situasjon.

– Som USA har også Norge en streng regu-
lering av tilgang til helsetjenester for papir-
løse migranter. Denne er fastsatt i Forskrift 
om rett til helse- og omsorgstjenester til 
personer uten fast opphold i riket. Slike 
personer har rett til øyeblikkelig helsehjelp 
og til helsehjelp som er helt nødvendig og 
ikke kan vente.

Aarseth sier at de på denne måten blir 
«svingdørspasienter», idet de kun får helt 

Begrenset helsehjelp til papirløse  
migranter gjør noe med oss

En papirløs immigrant får dialyse ved en klinikk  
i New York. Foto: Seth Wenig / NTB Scanpix

nødvendig behandling og sendes ut, ofte 
uten mulighet til å få oppfølging og medisi-
ner. Så blir de igjen akutt hjelpetrengende 
og innlagt.

– Legeforeningens standpunkt er at alle 
bør få helsehjelp etter behov, sier Aarseth.

ØYVIND STOPLE SIVERTSEN TIDSSKRIFTET
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Bruk av linagliptin mot type 2-diabetes 
gir omtrent like høy risiko for kardio-
vaskulære hendelser som placebo,  
viser en ny studie.

Gliptiner, også kjent som dipeptidylpepti dase-
4-hemmere (DPP-4-hemmere), er en relativt ny 
gruppe antidiabetika som er mye brukt i Nor-
ge. Den kardiovaskulære sikkerheten ved bruk 
av gliptinet linagliptin har lenge vært uklar.

I en stor internasjonal ikke-underlegenhets-
studie ble nesten 7 000 pasienter med type 
2-diabetes randomisert til bruk av linagliptin 
eller placebo – i tillegg til tidligere behandling 
(1). Etter to år var det ingen signifikant forskjell 
mellom de to gruppene i antall tilfeller av 
kardiovaskulær død, hjerteinfarkt uten dødelig 
utgang eller hjerneslag uten dødelig utgang 
(12,4 % vs. 12,1 %). Forekomsten av nyresvikt var 
også omtrent den samme (9,4 % vs. 8,8 %).

– Dette er den tredje DPP-4-hemmeren som 
brukes i Norge hvor det dokumenteres tilfreds-
stillende kardiovaskulær sikkerhet. Denne 
studien skiller seg fra tidligere studier ved at 
det er tatt med pasienter med høyere kardio-
vaskulær risiko, inkludert pasienter med redu-
sert nyrefunksjon. Linagliptin ga mindre pro-
gresjon i albuminuri enn placebo, men det 
skyldes trolig noe lavere HbA1c-nivåer i linag-
liptingruppen og ikke en spesifikk effekt av 
medikamentet, sier Kåre I. Birkeland, professor 
ved Avdeling for transplantasjonsmedisin, Oslo 
universitetssykehus. 

– DPP-4-hemmere har moderat blodsukker-
senkende effekt med få bivirkninger og er 
trygge å bruke, men har ikke vist gunstig 
tilleggseffekt på kardiovaskulære hendelser, 
slik som tilfellet er for noen av de andre nye 
antidiabetika, sier Birkeland.
PETTER MORTEN PETTERSEN TIDSSKRIFTET

LITTERATUR
1 Rosenstock J, Perkovic V, Johansen OE et al. Effect 

of Linagliptin vs Placebo on Major Cardiovascular 
Events in Adults With Type 2 Diabetes and High 
Cardiovascular and Renal Risk: The CARMELINA 
Randomized Clinical Trial. JAMA 2019; 321: 69. 

Linagliptin mot type 
2-diabetes er trygt  
å bruke

24



334

ORIGINALARTIKKEL

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 4,  2019;  139:  334 –8

Do ping mid ler i kostt il skudd

BAK GRUNN
In ter na sjo na le stu di er har vist at 12�–�58 % av kostt il skudd 
rett et mot per so ner som tre ner og dri ver med id rett 
in ne hol der stoff er opp ført på WADAs do ping lis te. I noen 
til fel ler er do ping mid le ne ikke de kla rert på pro duk tet, 
og for bru ke ren kan der for være in tet an en de om hva 
han/hun inn tar. Fle re av stoff e ne kan ut gjø re en hel se -
risiko, og salg av slike pro duk ter er ulov lig i Norge.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
For å un der sø ke fore koms ten av do ping mid ler i kost -
tilskudd solgt på det nors ke mar ke det, ble 93 høy ri si ko-
pro duk ter fra nett bu tik ker rett et mot nors ke for bru ke re 
ana ly sert for inn hold av do ping mid ler og/el ler le ge mid-
ler. Alle kostt il skud de ne ble mar keds ført med ener gi -
given de, mus kel byg gen de og/el ler fett for bren nen de 
eff ekt. Pro duk te ne ble valgt ut fra mott att e tips, nett fo ra 
og/el ler in ter na sjo na le lis ter.

RE SUL TA TER
To talt 21 av 93 (23 %) av de ana ly ser te pro duk te ne in ne-
holdt do ping mid ler, le ge mid ler og/el ler ulov li ge meng-
der koff e in. Det ble på vist do ping mid ler i 8 av 93 (9 %)  
av kostt il skud de ne. Alle pro duk te ne som in ne holdt 
do ping mid ler, var de kla rert med for bud te stoff er.

FOR TOLK NING
Re sul ta te ne vi ser at det er en ri si ko for hel se ska de og  
å av leg ge en po si tiv do ping prø ve ved bruk av til sy ne -
laten de lov li ge kostt il skudd kjøpt i nett bu tik ker som 
rett er seg mot nors ke for bru ke re.

CHRIS TI NE HEL LE
Oslo

ANNE KRIS TI SOM MER
Matt il sy net

PER VI DAR SY VER SEN
Om rå det le ge mid del for sy ning
Sta tens le ge mid del verk

FRED RIK LAURITZEN
fredrik.lauritzen@antidoping.no
Av de ling for fore byg ging og fol ke hel se
An ti do ping Norge
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HO VED BUD SKAP
Kostt il skudd med ulov li ge do ping-
mid ler, le ge mid ler og/el ler ulov li ge 
meng der koff e in sel ges åpent 
gjen nom nett bu tik ker som rett er 
seg mot nors ke for bru ke re

Inn tak av kostt il skudd kan med fø re 
en po si tiv do ping prø ve og ut gjø re 
en hel se ri si ko

De se ne re åre ne er det i fle re in-
ter na sjo na le stu di er rap por tert 
om funn av do ping- og le ge-
mid ler i kostt il skudd mar keds-
ført mot per so ner som tre ner 
el ler dri ver id rett (1) (se de fi ni-

sjo ner i ram me 1). Util sik tet inn tak av do ping-
mid ler i form av kostt il skudd kan med fø re at 
en ut ø ver som er un der lagt an ti do ping re g le ne 
blir dømt for do ping. Fle re av stoff e ne som er 
fun net i kostt il skudd, kan dess uten ut gjø re en 
hel se ri si ko.

Det er an slått at 6�–�9 % av alle in ter na sjo na le 
do ping sa ker skyl des bruk av for uren se de 
kostt il skudd (2). Do ping sa ker som føl ge av 
kostt il skudds bruk ble et stort pro blem i topp-
id rett en rundt år 2000. I en stu die fra do ping-
la bo ra to ri et i Köln fant man da at 14,8 % av 634 
kostt il skudd fra 13 land in ne holdt do ping mid-
ler som ikke var de kla rert, så kal te for uren se de 
kostt il skudd (3). Se ne re stu di er har vist at 
12�–�58 % av kostt il skudd er for uren set med ana-
bo le stoff er, sti mu le ren de stoff er og/el ler beta-
2-ago nis ter (1). Van lig vis er kon sen tra sjo nen 
av do ping mid le ne lave ved slike for urens nin-
ger, men de vil li ke vel være spor ba re i en do-
ping prø ve for di ana ly se ne er svært sen si ti ve 
(4).

I en stu die av kostt il skudd på det ame ri-
kans ke mar ke det fant Jud kins og med ar bei-
de re at hen holds vis 25 % og 11 % av høyrisiko-
kosttilskudd var for uren set med ana bo le 
ste ro i der og sti mu le ren de stoff er som ikke 
var de kla rert (5). Ri si ko en for for uren sing av 
do ping mid ler var størst i kostt il skudd som 
på sto å gi økt fy sisk el ler kog ni tiv pre sta sjon 
og/el ler mo di fi se ring av kropp og ut se en de. 
Det er imid ler tid også på vist do ping mid ler i 
vi ta min til skudd (6). Sist nevn te forurensin-
ger skyl des som re gel kryss kon ta mi ne ring i 
pro duk sjo nen. Det er også an tatt at noen for-
urens nin ger skyl des pro du sen ter som be-
visst til sett er do ping mid ler til kostt il skudd 
for at de skal gi god eff ekt og der med sel ge 
mer (4).

Den ame ri kans ke an ti do ping or ga ni sa sjo-
nen USA DA har en lis te over kostt il skudd med 
høy ri si ko for inn hold av do ping mid ler på 
nett si den www.supplement411.org. Dett e er en 
lis te over kostt il skudd der det en ten er på vist 
do ping mid ler el ler det er de kla rert do ping-
mid ler i pro duk te ne (7). Lis ten opp da te res 
re gel mes sig. Den ne der lands ke an ti do ping -
orga ni sa sjo nen un der søk te fore koms ten av 
for uren se de kostt il skudd i et ut valg av slike 
høyrisikokosttilskudd i 2014. De fant for urens-
ning av do ping mid ler i 25 av 66 (38 %) kostt il-
skudd som ble solgt på ne der lands ke nett -
sider (8). I tre (5 %) av kostt il skud de ne var det 
do ping mid ler i så høy kon sen tra sjon at det 
kun ne gi al vor lig hel se ri si ko.

Det har også vært do ping sa ker som føl ge av 
kostt il skudd hvor do ping mid let var de kla rert. 
I Norge har det de se ne re åre ne vært fle re 
 do ping sa ker for år sa ket av pro duk ter med det 
sti mu le ren de stoff et metylheksanamin. Me-
tylheksanamin er et le ge mid del og ikke til latt 
solgt som kostt il skudd i Norge. I USA er det 
rap por tert en rek ke til fel ler av al vor lig hel se-
ska de og døds fall som føl ge av kostt il skudd 
med metylheksanamin (9).

De sig ner ste ro i der og se lek ti ve androgen-
reseptormodulatorer (SARM) sel ges også som 
kostt il skudd i en rek ke land til tross for at de 
er le ge mid ler som frem de les er un der kli nisk 
ut prøv ning (10). Salg av slike pro duk ter er 
ulov lig i Norge.

Matt il sy net har som opp ga ve å føre til syn 
med kostt il skudd som sel ges i Norge. De over-
vå ker og gjen nom fø rer re gel mes si ge kon trol-
ler. Må let er å av dek ke inn hold av for bud te 
stoff er som le ge mid ler, tung me tal ler og and re 
stoff er som kan med fø re hel se ri si ko. Kostt il-
skudd med for bud te stoff er og/el ler for høye 
kon sen tra sjo ner el ler meng der av en kel te stof-
fer blir truk ket fra mar ke det.

I 2015 inn gikk Mat til sy net et sam ar beid 
med An ti do ping Norge for å un der sø ke fore-
komst av do ping mid ler i kostt il skudd mar-
keds ført mot per so ner som tre ner og dri ver 
id rett. Matt il sy nets in spek tø rer tok ut 116 kost-
til skudd, de fles te av dis se fra bu tikk. Prø ve ne 
ble ana ly sert av Le ge mid del ver kets la bo ra to-
ri um. Det var in gen funn av do ping mid ler, 
men noen kostt il skudd in ne holdt le ge mid ler 
og for høy kon sen tra sjon av koff e in (upub li-
ser te data).

I den ne stu di en øns ket vi å un der sø ke fore-
koms ten av do ping mid ler og le ge mid ler i 
kostt il skudd kjøpt ano nymt på nett et, og un-
der sø ke hvor vidt fore koms ten var høy ere enn 
for kostt il skudd kjøpt i bu tikk.

Ma te ria le og me to de
Kun kostt il skudd til salgs på nett si der som var 
rett et mot nors ke for bru ke re, ble in klu dert. 
For å iden ti fi se re ak tu el le nett bu tik ker søk te 
vi ett er kostt il skudd fra pro du sen ter opp ført 
på USADAs høy ri si ko lis te (7). Nett si der som 
solg te noen av dis se pro duk te ne, ble valgt. I 
til legg valg te vi ut nett bu tik ker ett er søk på 
uli ke nett fo rum der sus pek te kostt il skudd dis-
ku te res blant med lem mer, og hvor det var 
mis tan ke om salg av ulov li ge kostt il skudd 
 ett er mott att e tips til An ti do ping Norge. Det 
ble to talt inn hen tet pro duk ter fra ni nett -
butik ker. Åtte av nett bu tik ke ne var re gist rert 
i Norge, mens én var re gist rert i Sve ri ge.

I ut vel gel sen av kostt il skudd pri ori ter te vi 
pro duk ter mar keds ført med én el ler fle re av 
føl gen de virk nings me ka nis mer: ener gi gi -
vende/opp kvik ken de eff ekt; fett for bren nen de/
slan ken de eff ekt; mus kel byg gen de eff ekt; og/
el ler økt tes to ste ron ni vå/hor mon re gu le ren de 
eff ekt. Alle iden ti fi ser te pro duk ter som opp-
fyl te dis se kri te ri e ne ble in klu dert i stu di en.

Inn kjø pet av kostt il skud de ne ble gjort ano-
nymt. Pro duk te ne ble be talt med kre ditt kort. 
Det ble sam let inn to bok ser av hvert pro dukt 
for å kun ne reanalysere og be kref te even tu el le 
funn av do ping mid ler.

Ana ly ser av kostt il skud de ne
Prø ve ne ble ana ly sert av la bo ra to ri et på Sta-
tens le ge mid del verk. De ble pri mært ana ly sert 

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Ram me 1

Definisjoner

Dopingmidler

Medikamenter som er oppført på WADAs 
dopingliste, og som brukes i den hensikt  
å gi prestasjonsfremmende effekt. Doping-
midler brukes også for å endre kroppens 
fysiske utseende.

Kosttilskudd

Næringsmidler som er beregnet til å sup-
plere et vanlig kosthold. Produktene skal 
være konsentrerte kilder av vitaminer og 
mineraler eller andre stoffer med en ernæ-
ringsmessig eller fysiologisk effekt. De skal 
omsettes i ferdigpakket og dosert form og 
inntas i små, oppmålte mengder (17).

Legemidler

Stoffer, droger eller preparater som er 
bestemt til eller utgis for å brukes til  
å forebygge, lege eller lindre sykdom, 
sykdomssymptomer eller smerter, påvirke 
fysiologiske funksjoner hos mennesker 
eller dyr eller til ved innvortes bruk  
å påvise sykdom (18).
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med gass kro ma to gra fi kob let til et masse-
spektrometer (GC-MS). Re sul ta te ne ble vur dert 
mot en stoff da ta ba se (NIS07) i til legg til ma -
nuell vur de ring. Prø ver som var po si ti ve for 
do ping- og le ge mid ler, samt mis ten ke li ge prø-
ver uten kon kre te funn, ble ana ly sert vi de re 
med væskekromatografi til kob let et høy opp-
lø se lig massespektrometer.

Re sul ta ter

Det ble sam let inn 93 kostt il skudd for ana  lyse 
(ta bell 1). Kostt il skud de ne kom fra 49 for-

skjel li ge pro du sen ter. Pro duk te ne var pro du-
sert i føl gen de land med an tall pro duk ter i 
pa ren tes: USA (68), Sve ri ge (7), Ca na da (6), EU 
(4), Norge (2), Dan mark (2), Eng land (2), Bel-
gia (1) og Po len (1). Av 93 kostt il skudd var 51 
(55 %) fra pro du sen ter opp ført på USADAs 
høy ri si ko  liste. To talt 21 av 93 (23 %) av de ana-
ly ser te pro duk te ne in ne holdt en ten do ping-
mid ler, le ge mid ler el ler ulov li ge meng der 
koff e in.

Funn av do ping mid ler i kostt il skudd
Det ble på vist do ping mid ler i 8 av 93 av kostt il-
skud de ne, hvor av syv av pro duk te ne var i ka te-
go ri en mus kel vekst og ett var et til skudd man 
tar før tre ning (pre-workout) (ta bell 2). I til legg 
var ett kostt il skudd de kla rert som en se lek tiv 
androgenreseptormodulator, men dett e ble 
ikke på vist i kostt il skud det ved ana ly se.

Det ble på vist syv for skjel li ge do ping mid-
ler som står på WADAs do ping lis te (11). Alle 
kostt il skud de ne det ble på vist for bud te stof-
fer i, var de kla rert med stoff er som står på 
do ping lis ten (11). Ana ly sen av slør te imid ler-
tid at to av pro duk te ne in ne holdt et an net 
do ping mid del enn det som var de kla rert 
(ta bell 2).

Syv av åtte kostt il skudd med do ping mid ler 
kom fra pro du sen ter som er opp ført på USA-
DAs høy ri si ko lis te (7). Alle kostt il skud de ne 
med på vis te do ping mid ler ble kjøpt inn fra 
nett si den som var re gist rert i Sve ri ge, og alle 
var pro du sert av ame ri kans ke fir ma er.

Le ge mid ler i kostt il skudd
Ytt er li ge re 9 av 93 av de ana ly ser te kostt il skud-
de ne in ne holdt stoff er klas si fi sert som le ge-
mid ler i Norge, og som er ulov li ge in gre di en-
ser i kostt il skudd (ta bell 3). Tre av pro duk te ne 
in ne holdt synefrin, et sti mu le ren de stoff som 
står på WADAs over våk nings lis te (12). To av 
dis se in ne holdt i til legg koff e in som i kom bi-
na sjon med synefrin kan gi hjer te- og kar li del-
ser, ben skjør het og ska der på sen tral ner ve -
syste met (13). Ett pro dukt in ne holdt fenetyla-
min i til legg til synefrin og koff e in. To av kost-
til skud de ne in ne holdt yohimbin. Øv ri ge funn 
av le ge mid ler var hordenin, berberin, ekdys-
teron og evodiamin, som alle fin nes na tur lig 
i en kel te ur ter, men kan også være ulov lig 
til satt. Stoff e ne ble ikke kvan ti fi sert.

Funn av ulov li ge meng der koff e in  
i kostt il skudd
Fire kostt il skudd in ne holdt ulov lig høy kon-
sen tra sjon av koff e in (ta bell 4). Kostt il skudd 
som sel ges i Norge, kan ikke in ne hol de mer 
enn 300 mg koff e in per døgn do se (14). Dis se 
pro duk te ne had de et inn hold på 400�–�520 mg 
koff e in per døgn do se.

Av de 13 kost til skud de ne som in ne holdt 
 le ge mid ler el ler for høy kon sen tra sjon av kof-
fe in (ta bell 3 og 4), kom seks av kostt il skud  dene 
fra pro du sen ter som er opp ført på USADAs høy-
ri si ko lis te. Ni av pro duk te ne ble kjøpt fra nett-
bu tik ken som var re gist rert i Sve ri ge, mens fire 
ble kjøpt fra to nett bu tik ker i Norge. 12 av kost-
til skud de ne var pro du sert i USA og ett i Sve ri ge.

Dis ku sjon

To talt 21 av 93 (23 %) av de ana ly ser te kostt il-
skud de ne in ne holdt en ten do ping mid ler, 
ulov li ge le ge mid ler el ler ulov lig kon sen tra-
sjon av koff e in. Vi på vis te do ping mid ler i 8 av 
93 kostt il skudd. To kostt il skudd var de kla rert 
med et an net do ping mid del enn det som ble 
på vist, men vi på vis te ikke do ping mid ler i 
noen kostt il skudd som ikke var de kla rert med 
for bud te stoff er.

Util sik tet do ping som føl ge av kostt il skudd 
kan skje på tre må ter: Do ping mid let er ikke 
de kla rert på bok sen; do ping mid let er de kla-
rert, men med et an net navn enn det som står 
i do ping lis ten; el ler do ping mid let er de kla rert 
med rik tig navn, men for bru ker vet ikke at stof-
fet står på do ping lis ten. I vår stu die var de på-
vis te do ping mid le ne de kla rert, og det er der for 
mind re ri si ko for at de kan for år sa ke util sik -
tede po si ti ve do ping prø ver. Kostt il skud de ne 
som in ne holdt do ping mid ler, ble mar keds ført 

Ta bell 1  For de ling av type kostt il skudd blant ut valg te 
høy ri si ko pro duk ter fra nett bu tik ker rett er mot nors ke 
for bru ke re.

Type kosttilskudd
Antall 

produkter

Tilskudd før trening  
(pre-workout) 25

Muskelvekstfremmende 20

Fettforbrenningsøkende 19

Aminosyrer, proteiner 19

Kreatin 5

Hormonregulator 4

Inflammasjonshemmer 1

Sum 93

Ta bell 2  Åtte kostt il skudd med på vis te do ping mid ler blant 93 ut valg te høy ri si ko pro duk ter fra nett bu tik ker rett er mot 
nors ke for bru ke re.

Type kosttilskudd Påvist dopingmiddel Type dopingmiddel
Deklarert 
dopingmiddel

Muskelvekst- 
fremmende

Metylstenbolon Anabolt androgen 
steroid

Metylstenbolon

Muskelvekst- 
fremmende

Trendion Prohormon  
for  trenbolon

Trendion

Muskelvekst- 
fremmende

Trendion Prohormon  
for  trenbolon

Ostarin

Muskelvekst- 
fremmende

a) Ostarin 
b) Ibutamoren

a) Selektiv androgen-
reseptormodulator 
b) Veksthormon-
frigivende faktor

Ibutamoren

Muskelvekst- 
fremmende

6-beta-bromo-
androstendion

Aromatasehemmer 6-beta-bromo-
androstendion

Muskelvekst- 
fremmende

Androsta-3,5-dien- 
7,17-dion

Aromatasehemmer Androsta-3,5-
dien-7,17-dion

Muskelvekst- 
fremmende

Androsta-3,5-dien- 
7,17-dion

Aromatasehemmer 1,4,6-andro-
stadtriendion

Tilskudd før trening 
(pre-workout) Higenamin Beta-2-agonist Higenamin
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med mus kel byg gen de og opp kvik ken de eff ekt.
Det er et pro blem at do ping mid ler sel ges 

åpen lyst som kostt il skudd på nett et. Si den 
2002 er det på vist uli ke va ri an ter av ana bo le 
and ro ge ne ste ro i der i så man ge som 20 % av 
alle solg te sports pro duk ter på ver dens mar ke-
det, og man ge av dis se do ping mid le ne er de-
kla rert (15).

Sam men lig net med funn av do ping mid ler 
i lig nen de stu di er fra USA (5) og Ne der land (8), 
in ne holdt en la ve re an del av kostt il skud de ne 
i vår stu die do ping mid ler, le ge mid ler el ler 
and re ulov li ge kon sen tra sjo ner og kom bi na-
sjo ner av in gre di en ser. Dett e kan in di ke re at 
vi har mind re om set ning av kostt il skudd med 
do ping mid ler på det nors ke mar ke det sam-
men lig net med de and re lan de ne, men det er 
verdt å mer ke seg at re sul ta te ne i slike un der-
sø kel ser i stor grad vil av hen ge av hvil ke kost-
til skudd som ana ly se res.

Når det gjel der type do ping mid ler, på vis te 
vi stoff er fra sam me do ping klas ser som stu -
die ne i over sikts ar tik ke len til Mar tin ez-Sanz 
og med ar bei de re (1), nem lig ana bo le and ro-
ge ne ste ro i der, prohormoner, vekst hor mo-
ner, se lek ti ve androgenreseptormodulatorer, 
aromatasehemmere og beta-2-ago nis ter. I 
lik het med dis se stu di e ne fant vi do ping mid-
ler i pro duk ter som mar keds fø res med opp-
kvik ken de og mus kel byg gen de eff ekt, og vi 
fant le ge mid ler i kostt il skudd for fett for bren-
ning.

Til tross for at Norge har et av ver dens stren-
ges te re gel verk for om set ning av kostt il skudd 
ope re rer de ler av bran sjen use ri øst. Vi opp -
levde to hen del ser i for bin del se med inn sam-
ling av kostt il skudd som be kref ter dett e: Den 
før s te var da vi tok kon takt med nett bu tik ken 
som var re gist rert i Sve ri ge for å høre om kost-
til skud de ne vi kjøp te kun ne bli stop pet i tol-
len. De svar te på e-post at de had de et sy stem 
for å unn gå Toll ve se net. Da vi fikk pak ke ne 
til sendt, vis te det seg at alle var post lagt i Oslo.

Den and re hen del sen var at vi ble kon tak tet 
per te le fon av to dis tri bu tø rer vi had de be stilt 
kostt il skudd fra og ble til budt et kostt il skudd 
med sterkt sti mu le ren de ef fekt. Ved kom -
mende in for mer te om at nett bu tik ken solg te 
syne frin, et sen tral sti mu le ren de og mu lig av-
hen gig hets ska pen de stoff som struk tu relt 
lig ner på efe drin, og and re ulov li ge kostt il-
skudd. Ved kom men de sa at dis se kostt il skud-
de ne ikke var syn li ge på nett si den for di Mat-
til sy net ikke til lot slikt salg. Da vi spur te hvor-
dan pro duk tet skul le bru kes, ble vi rå det til å 
dob le den an be fal te do sen for di det ville gi 
mye bedre eff ekt uten at det var ri si ko for bi-
virk nin ger.

Me to den med ano nym inn sam ling av kost-
til skudd er sann syn lig vis år sa ken til at vi klar te 
å av dek ke salg av kostt il skudd med do ping-
mid ler i 2016, men ikke i 2015. Matt il sy net har 
ved fle re an led nin ger opp levd at ryk tet går 
når de gjen nom fø rer sitt over våk ning- og 
kart leg gings pro gram, og dis tri bu tø rer som 
sel ger ulov li ge kostt il skudd, er mu li gens mer 
for sik ti ge i slike pe ri oder.

Lov li ge kostt il skudd skal ikke ha bi virk nin-
ger når det bru kes av en frisk per son ved an-
be falt døgn do se. Do ping mid ler og le ge mid ler 
som på vi ses i kostt il skudd, kan imid ler tid 
ut gjø re en hel se ri si ko (9, 16). Hvor stor ri si -
koen er, vil på vir kes av do se ring og hvor lang-
va rig bru ken har vært. Det vil også kun ne 
være in di vi du el le for skjel ler mel lom bru ke re 
med hen syn til to le ran se for de uli ke stoff e ne 
og mu li ge me di sins ke kon tra in di ka sjo ner. I 
til legg kan sam ti dig bruk av and re le ge mid ler 
og kostt il skudd på vir ke hel se ri si ko (9). Eff ek-
ten av noen kostt il skudd øker når de inn tas 
før og un der tre ning, og mu li ge bi virk nin ger 
av slike kostt il skudd kan der med for ster kes.

Det kom mer sta dig nye stoff er på kostt il-
skudds mar ke det som ikke er til strek ke lig vur-
dert for hel se ri si ko. Eks emp ler på dett e er 
 se lek ti ve androgenreseptormodulatorer og 
de sig ner ste ro i der som vi på vis te i to av kost-

til skud de ne. Se lek ti ve androgenreseptormo-
dulatorer har vært i ut vik ling i 10�–�15 år, men 
det fore lig ger få humanstudier på eff ekt og 
bi virk nin ger. Dis se kom på WADAs do ping -
liste al le re de i 2008, men de er hitt il ikke god-
kjent som me di ka ment. For di stoff e ne er nye, 
kan de ha hitt il ukjen te hel se ska de li ge eff ek-
ter. Det er vi de re lite kunn skap om lang tids -
effek ter av slike stoff er og hva som skjer ved 
bruk av høye do ser på kort og lang sikt.

Kon klu sjon

Det sel ges kostt il skudd med de kla rer te do-
ping mid ler på det åpne nors ke mar ke det. 
Kostt il skudd med do ping mid ler, le ge mid ler 
og and re ulov li ge kon sen tra sjo ner og kom bi-
na sjo ner av in gre di en ser kan med fø re po si -
tive do ping prø ver og hel se ska de. Re sul ta te ne 
un der stre ker vik tig he ten av å stu de re de kla-
ra sjo nen på kostt il skudd. Hvis de kla ra sjo nen 
in ne hol der ukjen te stoff er el ler be gre per, bør 
for bru ke ren all tid søke kom pe ten te råd. Dett e 
gjel der alle som bru ker kostt il skudd, in klu-
dert mo sjo nis ter og id retts ut øve re, men også 
tre ne re, le ger og an net støtt e per so nell.

Mott att 11.6.2018, før s te re vi sjon inn sendt 16.10.2018, 
 godkjent 14.1.2019.

Ta bell 3  Ni kostt il skudd med på vis te le ge mid ler blant 93 ut valg te høy-ri si ko pro duk ter fra nett bu tik ker rett et mot nors ke 
for bru ke re.

Type kosttilskudd Påvist legemiddel

Tilskudd før trening (pre-workout) Synefrin

Fettforbrenningsøkende Fenetylamin, synefrin og koffein

Fettforbrenningsøkende Synefrin og koffein

Tilskudd før trening (pre-workout) Yohimbin

Fettforbrenningsøkende Yohimbin

Fettforbrenningsøkende Hordenin

Muskelvekstfremmende Berberin

Muskelvekstfremmende Ekdysteron

Fettforbrenningsøkende Evodiamin

Ta bell 4  Fire kostt il skudd med for høyt koff e in inn hold blant 93 ut valg te høy ri si ko pro duk ter fra nett bu tik ker rett et mot 
nors ke for bru ke re.

Type kosttilskudd
Påvist konsentrasjon av koffein  
(mg/døgndose)

Tilskudd før trening (pre-workout) 520

Fettforbrenningsøkende 510

Fettforbrenningsøkende 480

Tilskudd før trening (pre-workout) 400
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Fær re tvangs inn leg gel ser  
i psy kisk hel se vern?

BAK GRUNN
I en tid li ge re stu die ble det på vist en sterk øk ning i an tall 
akutt inn leg gel ser i Østfold fra 2000 til 2010, mens an tall 
tvangs inn leg gel ser var uend ret. Dett e be tød en ned gang 
i den pro sent vi se an de len av tvangs inn leg gel ser. Tvangs- 
innleggelsesraten, dvs. an tall tvangs inn leg gel ser i for- 
 hold til fol ke tal let, var der imot uend ret. Den ne ar tik ke-
len tar for seg for hol det mel lom de to in di ka to re ne for 
må ling av tvangs inn leg gel ser de sis te åre ne.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
I den ne ar tik ke len pre sen te res tvangsinnleggelsesdata 
fra 2017 og sam men lig nes med til sva ren de tids rom  
i 2010. Ma te ria let er sam let inn i pe ri oden 1. sep tem-
ber–30. no vem ber i 2017. Vi så på an del (av alle inn leg gel-
ser) og rate (i for hold til fol ke tal let) av tvangs inn leg gel-
ser, slik dett e har vært de fi nert i Hel se di rek to ra tets 
na sjo na le kva li tets in di ka to rer for tvang in nen psy kisk 
hel se vern.

RE SUL TA TER
An del tvangs inn leg gel ser i for hold til to talt an tall 
inn leg gel ser var 27 % og nær mest uend ret fra 2010. 
Tvangsinnleggelsesraten var 1,66 per 1 000 voks ne 
inn byg ge re per år, en sterk ned gang fra 2010 (p < 0,001).

FOR TOLK NING
An del tvangs inn leg gel ser i for hold til inn leg gel ser to talt 
var uend ret fra 2010 til 2017. Tvangs inn leg gel ser målt 
som rate av vok sen be folk nin gen sank be trak te lig. Hel se- 
 til sy nets kva li tets in di ka tor på tvangs inn leg gel ser i psy- 
 kisk hel se vern bør pri mært måle rate og ikke an del.

ES PEN BJERKE
espbje@so-hf.no
Psy kia trisk av de ling
Sy ke hu set Østfold

KARI GJEL STAD
Psy kia trisk av de ling
Sy ke hu set Østfold

TOR LEIF RUUD
Akershus uni ver si tets sy ke hus
Di vi sjon psy kisk hel se vern

Institutt for kli nisk me di sin
Uni ver si te tet i Oslo
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HO VED BUD SKAP
An tall psy kia tris ke akutt inn leg gel-
ser i Østfold sank i pe ri oden 2010�–�17

Pro sent an de len tvangs inn leg gel ser 
var uend ret, mens an tall tvangs inn-
leg gel ser i for hold til fol ke tal let sank

Som in di ka tor for tvangs inn leg gel-
ser i psy kisk hel se vern er an tall 
tvangs inn leg gel ser i for hold til 
fol ke tal let bedre eg net enn an del, da 
den ne er mind re føl som for struk tu-
rel le end rin ger i po pu la sjo nen

Om fan get av tvangs inn leg gel-
ser in nen psy kisk hel se vern 
er in ter na sjo nalt an sett for 
å være en vik tig in di ka tor på 
kva li tet og retts sik ker het. Til 
tross for dett e er det en på-

fal len de man gel på gode og på li te li ge data 
rundt dett e (1).

Kva li tets in di ka to rer i hel se tje nes ten er inn-
ført for å gi bru ke re, på rø ren de, hel se per so-
nell, le de re, po li ti ke re og all menn he ten in for-
ma sjon om kva li te ten på tje nes te til bu det. I 
den sis te opp da ter te over sik ten fra Hel se -
direk to ra tet over kva li tets in di ka to rer in nen 
psy kisk hel se vern for voks ne er det lis tet opp 
14 in di ka to rer som i til legg til tvangs inn leg-
gel ser blant an net drei er seg om frist brudd, 
epi kri se tid og ven te tid (2). Én in di ka tor er be-
nevnt «An del tvangs inn leg gel ser i psy kisk hel-
se vern for voks ne», en an nen «Tvangs inn leg-
gel ser i psy kisk hel se vern for voks ne». Beg ge 
dis se an gir den pro sent vi se an de len som 
tvangs inn leg gel se ne ut gjør av to ta len.

I en tid li ge re ar tik kel un der søk te vi end rin-
ger i akutt inn leg gel ser og tvangs inn leg gel ser 
i Østfold i pe ri oden 2000�–�10 (3). Hel se di rek to-
ra tets kva li tets in di ka to rer for tvangs inn leg-
gel ser i det psy kis ke hel se ver net ble an vendt. 
In di ka to ren var den gang to delt, slik at den 
mål te både den pro sent vi se an de len og ra ten 
i form av an tall tvangs inn leg gel ser per 1 000 
voks ne i opp taks om rå det. Vi fant da at an de-
len tvangs inn leg gel ser had de sun ket grun net 
en øk ning i fri vil li ge inn leg gel ser. Dett e før te 
til en øk ning av inn leg gel ser to talt, mens 
tvangsinnleggelsesraten for ble uend ret fra 
2000 til 2010. Vi ar gu men ter te den gang for at 
ra ten var det må let som best re flek ter te om-
fan get av tvangs inn leg gel ser i et om rå de. Det 
ser nå ut til at Hel se di rek to ra tet har lan det på 

å bru ke kun an del som kva li tets in di ka tor for 
tvangs inn leg gel ser i det psy kis ke hel se ver net 
(2).

I den ne ar tik ke len ser vi på tvangs inn leg-
gel ser i Østfold i 2010 og i 2017 og vur de rer 
hvil ke kon se kven ser valg av in di ka to rer har 
for ana ly ser av bruk av tvangs inn leg gel ser og 
mu lig het for sam men lig ning mel lom hel se-
fo re tak.

Vi un der sø ker om an tall tvangs inn leg gel ser 
i psy kisk hel se vern for voks ne i Østfold, målt 
i for hold til be folk nin gen, er end ret i pe rio-
den, om an tall tvangs inn leg gel ser i Østfold 
har end ret seg i for hold til an tall akutt inn leg-
gel ser to talt og hvil ken be tyd ning valg av in-
di ka tor har for vur de ring av bruk av tvangs-
inn leg gel ser.

Ma te ria le og me to de

Psy kia trisk av de ling på det nye Sy ke hu set Øst-
fold, med 91 sen ge plas ser, dek ker hele be folk-
nin gen i Østfold. Alle sek sjo ne ne er god kjent 
for bruk av tvang. I til legg dis po ne rer de dis-
trikts psy kiat ris ke sent re ne 79 døgn plas ser. 
Dis se er ikke god kjent for bruk av tvang. An-
tall sen ge plas ser er re du sert fra 2010 med hhv. 
23 % og 25 %.

Vi har re gist rert an tall akutt inn leg gel ser i 
pe ri oden 1. sep tem ber til 30. no vem ber 2017, 
dvs. sam me tids rom som i 2010. Mott a gen de 
lege re gist rer te på eget skje ma bl.a. hen vis-
nings pa ra graf og spe sia list ved tak ved hver 
akutt inn leg gel se. Er fa rings mes sig blir en stor 
del av hen vis nin ge ne til tvangs inn leg gel se 
om gjort til fri vil lig inn leg gel se ett er spe sia list-

vur de ring ved inn komst (4). Data ble ano ny-
mi sert og lagt inn i Ex cel.

For å få et over slag over an tal let inn leg gel-
ser per år gan get vi an tal let ob ser vert i de tre 
må ne de ne med fire. Sy ke hu sets pa si ent ad mi-
nist ra ti ve sy stem (DIPS) kan ikke frem skaff e 
tall for inn leg gel ser per år, bare ut skriv nin ger. 
Tremånedersmålinger i sam me tids rom over 
fle re år in di ke rer at eks tra po ler te inn leg gel-
ses tall sam sva rer godt med ut skriv nings tal -
lene. DIPS-tal le ne lig ger gjer ne litt høy ere, noe 
som ho ved sa ke lig kan for kla res med at en kel-
te elek ti ve inn leg gel ser ikke blir re gist rert i 
akutt mott a ket.

Vi har es ti mert ra ten av inn leg gel ser for 
Østfold i 2010 og 2017. Ra ten er de fi nert som 
an tall inn leg gel ser per 1 000 per so ner over 18 
år 1. ja nu ar i 2011 og 2018 (5).

Pro sjek tet ble meldt til Norsk sen ter for 
forsk nings da ta og Per son vern om bu det som 
et kva li tets sik rings pro sjekt (saks num mer 
35102).

De skrip tiv sta tis tikk er gjort ved bruk av 
IBM SPSS ver sjon 23. Sig ni fi kans tes ting med 
khikvadrat ble ut ført i Mi cro soft Ex cel 2010.

Re sul ta ter

An tall akutt inn leg gel ser to talt og tvangs inn-
leg gel ser i tre må ne ders pe ri oden var re du sert 
fra 2010 til 2017 (ta bell 1). Det mang let data om 
fem inn leg gel ser både i 2010 og 2017.

An de len tvangs inn leg gel ser er om trent 
uend ret, fra 25 % i 2010 til 27 % i 2017, mens det 
er en ned gang i ra te ne av tvangs inn leg gel ser. 
An tall tvangs inn leg gel ser per 1 000 voks ne 

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

Ta bell 1  An tall akutt inn leg gel ser for delt på fri vil li ge inn leg gel ser og tvangs inn leg gel ser i psy kisk hel se vern i Østfold i en 
tre må ne ders pe ri ode i 2010 og 2017, samt ra ten akutt inn leg gel ser og tvangs inn leg gel ser for 2010 og 2017 per 1 000 per so-
ner ≥ 18 år.

2010 2017 P-verdi1

Antall akuttinnleggelser tre måneder 474 359 < 0,001

Frivillige innleggelser, antall (%) 349 (74) 257 (72) 0,707

Tvangsinnleggelser2, antall (%) 120 (25) 97 (27)

Ukjent, antall (%) 5 (1) 5 (1)

Befolkningen (antall)3 213 949 234 133

Estimerte rater

Akuttinnleggelser 8,9 6,1 < 0,001

Tvangsinnleggelser2 2,2 1,7 < 0,001

1  Khikvadrattest
2 Tvungen observasjon og tvunget psykisk helsevern
3 Antall personer  18 år i Østfold per 1.1.2011 og 1.1.2018 (5)
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kia tris ke akutt inn leg gel ser i Østfold fra 2010 
til 2017. An tall tvangs inn leg gel ser har gått ned 
til sva ren de. Hel se di rek to ra tets kva li tets -
indika tor, som an gir an del tvangs inn leg gel ser 
i for hold til to talt an tall inn leg gel ser, blir 
 der med uend ret og er mis vi sen de. Når vi tar 
hen syn til at be folk nin gen i Østfold øker, er 
tvangsinnleggelsesraten klart re du sert. Der-
som det er øns ke lig med bare én kva li tets  indi-
ka tor for tvangs inn leg gel ser i psy kisk hel se-
vern, bør man bru ke den som vi ser an tal let i 
for hold til fol ke tal let.

Mott att 22.8.2018, før s te re vi sjon inn sendt 1.11.2018, 
 godkjent 17.12.2018.

per år ble re du sert fra 2,24 i 2010 til 1,66 i 2017 
(p < 0,001).

Dis ku sjon

Der som man leg ger Hel se di rek to ra tets kva li-
tets in di ka tor til grunn, kan det se ut som det 
ikke har vært noen end ring i tvangs inn leg gel-
ser i Østfold i pe ri oden 2010�–�17, da det ikke er 
end ring i an de len pa si en ter som tvangs inn-
leg ges. Der imot er det en re duk sjon i ra ten 
tvangs inn lag te, som er jus tert i for hold til 
be folk nin gen i Østfold.

I vår for ri ge stu die der vi sam men lig net 
tvangs inn leg ger i Østfold i 2000 og 2010, fant 
vi at an de len av tvangs inn leg gel ser var end ret 
i for hold til det to ta le an tal let inn leg gel ser. 

An de len var re du sert pga. en sterk øk ning av 
an tall fri vil li ge inn leg gel ser, ikke for di det 
 to talt sett var fær re tvangs inn leg gel ser (3). 
Gjel den de kva li tets in di ka tor for tvangs inn leg-
gel ser i psy kisk hel se vern er sår bar for be folk-
nings mes si ge, or ga ni sa to ris ke og lov mes si ge 
end rin ger. Der som man f.eks. re du se rer an tall 
sen ger og ut vi der det am bu lan te/po li kli nis ke 
til bu det til de som tar imot fri vil lig hjelp, vil 
dett e kun ne føre til at an tal let fri vil li ge inn-
leg gel ser syn ker og at an del tvangs inn leg -
gelser der med øker til tross for at an tal let 
pa si en ter som tvangs inn leg ges er kon stant. 
Vi tren ger kva li tets in di ka to rer som er ro bus te 
og kan re flek te re bruk av tvang uten å på vir-
kes av «uten for lig gen de» fak to rer som eks em-
pli fi sert oven for.

Vi vi ser at det var en mar kert ned gang i psy-

ES PEN BJERKE
er spe sia list i psy kia tri, fors ker og psy ko te ra pi -
veileder.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

KARI GJEL STAD
er spe sia list i psy kia tri og av de lings sjef for DPS 
Halden/Sarps borg og Fredrikstad.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Re nal fib ro mus ku lær dys pla si  
og hy per ten sjon

Fib ro mus ku lær dys pla si ram mer 
mus ku la tu ren i små og mid dels -
store ar te ri er. Til stan den har ukjent 
etio lo gi og sees hyp pigst hos mid del -
aldren de kvin ner, men kan ram me   
beg ge kjønn i alle ald re. Ved aff ek - 
sjon av nyre ar te ri e ne er hy per ten-
sjon den van lig ste kli nis ke ma ni - 
fes ta sjo nen. Dia gno sen stil les på 
bak grunn av kli nisk mis tan ke  
og spe si fik ke angiografiske funn. 
Be hand lin gen rett es mot nor ma li-
se ring av blod tryk ket ved hjelp av 
me di ka men ter el ler ved re vas ku la-
ri se ring.

Fib ro mus ku lær dys pla si ble før s te 
gang be skre vet i 1938 (1). I man gel på 
vi ten ska pe li ge data an tok man tid li-
ge re at det i ho ved sak var nyre ar te -
riene som var affi  sert, og hos en  li ten 
an del pa si en ter hals- og vertebralarte-

riene. Tall fra det ame ri kans ke fib ro mus ku lær 

dys pla si-re gis te ret har bi dratt til end ret for stå-
el se, da det ble do ku men tert at 80 % av pa si en-
te ne had de for and rin ger i nyre ar te ri e ne, og 
75 % for and rin ger i precerebrale kar (2). I en 
ny ere stu die med 469 pa si en ter fant man aff ek-
sjon av mer enn ett kargebet hos 48 % (3). Sym-
p tom gi ven de til fel ler er også på vist i ko ro nar-
kar, ce re bra le og ab do mi na le kar, og i ar te ri er 
i over- og un der eks tre mi te ter (2). I den ne ar tik-
ke len fo ku se rer vi på fib ro mus ku lær dys pla si 
som år sak til renovaskulær hy per ten sjon, men 
vi øns ker å frem he ve at syk dom men også kan 
ma ni fes te re seg på and re vis. Ar tik ke len er ba-
sert på et ikke-sy ste ma tisk litt e ra tur søk i Pub-
Med og på egne kli nis ke er fa rin ger.

Epi de mio lo gi

Symp to ma tis ke ma ni fes ta sjo ner av re nal fib ro-
mus ku lær dys pla si an tas å fore kom me hos 
0,4 % av be folk nin gen (4). Hos pa si en ter med 
hy per ten sjon es ti me rer man at nyrearterie-
stenose fore lig ger hos 1�–�2 %. Av dis se har 10�–�20 % 
re nal fib ro mus ku lær dys pla si, mens de øv ri ge 
har ate ro skle ro tisk syk dom som år sak til nyre-
arteriestenosen (4). Asymp to mat is ke til fel ler 
av re nal fib ro mus ku lær dys pla si sy nes å være 
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hyp pi ge re. I en me ta ana ly se av po ten si el le 
nyre do no rer fant man re nal fib ro mus ku lær 
dys pla si hos 2,6 % (5). Re sul ta te ne kan dis ku te-
res si den nyre do no rer ge ne relt er fris ke re enn 
nor mal be folk nin gen, og for di de ra dio lo gis ke 
kri te ri e ne ikke var strengt de fi nert. Tall fra det 
ame ri kans ke re gis te ret vi ser at om trent 90 % 
av pa si en te ne er kvin ner (2). Man har trodd at 
syk dom men i ho ved sak affi  se rer yng re kvin ner 
i 20�–�30-åre ne, men ny ere tall vi ser at gjen nom-
snitts al der ved dia gno se er 51,9 år (2).

Klas si fi se ring

Uav hen gig av kargebet er pa to lo gis ke for and-
rin ger ved fib ro mus ku lær dys pla si fun net i 
alle tre lag av ar te rie veg gen (tunica intima, 
me dia og externa/adventitia; se fi gur 1). For-
and rin ge ne be står av bin de vevs dan nel se og/
el ler hy per pla si av glatt e mus kel cel ler. I 2012 la 
en eu ro pe isk eks pert grup pe frem en for enk let 
sub klas si fi se ring ba sert på angiografiske 
funn: mul ti fo kal («string-of-beads»), tu bu lær 
(ste no ser ≥ 1 cm leng de) el ler unifokal type 
(ste no se < 1 cm leng de) (6). Si den skil let mel-
lom unifokal og tu bu lær type var ba sert på 
ste no sens leng de, ble det an be falt å sam le dis-
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se ty pe ne un der be teg nel sen unifokal. Mul ti-
fo kal ma ni fes ta sjon med al ter ne ren de di la ta-
sjon og konstriksjon av ar te ri en ut gjør over 
80 % av til fel le ne av re nal fib ro mus ku lær dys-
pla si (2). Mul ti fo kal type er klas sisk for fib ro-
mus ku lær dys pla si, mens den unifokale kan 
være van ske li ge re å skille fra and re år sa ker til 
kar ano ma li er (fi gur 2 og 3). I nyre ar te ri en er 
det uav hen gig av sub ty pe de midt re og dis ta-
le de ler av ka ret som affi  se res, og hos 60 % av 
pa si en te ne er aff ek sjo nen bi la te ral (4). Aneu-
ris mer og dis sek sjon i nyre ar te ri en kan for år-
sa ke nyre in fark ter (7) og er be skre vet hos hen-
holds vis 5,6 % og 4,3 % (2).

Etio lo gi og pa to ge ne se

Pa to ge ne sen ved fib ro mus ku lær dys pla si er 
uklar, og både ge ne tikk og mil jø fak to rer spil-
ler tro lig en rol le. I det ame ri kans ke re gis te ret 
har 7,3 % av pa si en te ne fa mi lie med lem mer 
med til stan den (2). Data an ty der at syk dom-
men føl ger en au to so mal do mi nant ar ve gang 
med va ria bel pe ne trans (8). Hu mant leuko-
cytt antigen (HLA) type DRw6 fore kom mer 
hyp pi ge re ved fib ro mus ku lær dys pla si (9). 
Data som kob ler fib ro mus ku lær dys pla si og 
for and rin ger i PHACTR1-ge net er også pre sen-
tert. Ge net er in vol vert i angiogenese og cel le-
mig ra sjon, og kjent som et risikolocus for 
ut vik ling av ko ro nar syk dom, mig re ne og 
 ca ro tis dis sek sjon (10). Økt plas ma kon sen tra-
sjon av de pro in flam ma to ris ke sig nal mo le ky-
le ne trans for me ren de vekst fak tor beta-1 og -2 
er fun net hos noen pa si en ter sam men lig net 
med fris ke kon troll grup per (11). An de len røy-
ke re el ler tid li ge re røy ke re er høy ere sam men-
lig net med kon troll grup per med es sen si ell 
hy per ten sjon. Røy king er også as so siert med 
tid li ge re de but av syk dom men og al vor li ge re 
hy per ten sjon (12). Grun net høy kvin ne an del 
an tar man at øst ro gen på virk ning og bruk av 
hor mon pre pa ra ter er in vol vert i ut vik lin gen 
av fib ro mus ku lær dys pla si (9).

Kli nisk pre sen ta sjon

Det van lig ste fun net ved re nal aff ek sjon er 
 al vor lig hy per ten sjon, ofte med de but i ung 
al der (< 40 år), som kan være van ske lig å be-
hand le me di ka men telt (2). Hy per ten sjo nen 
skyl des ned satt re nal per fu sjon grun net ste-
no se av nyre ar te ri en som ak ti ve rer renin- 
angio ten sin-al do ste ron-sy ste met, med re du-
sert natriurese, økt sym pa tisk ner ve ak ti vi tet 

og pe ri fer va so kon strik sjon som følge. I mot-
set ning til ate ro skle ro tisk nyrearteriestenose 
med fø rer fib ro mus ku lær dys pla si sjel den re-
du sert ny re  funk sjon (4). En mu lig for kla ring 
på dett e kan være at pa si en te ne med fib ro-
mus ku lær dys pla si er yng re og har mind re 
utt alt ate ro skle ro se og la ve re fore komst av 
and re ri si ko fak to rer for ned satt ny re funk sjon, 
f.eks. dia be tes og over vekt.

Ved aff ek sjon av and re kargebet enn nyre-

ar te ri e ne kan pa si en te ne ha symp to mer som 
smer ter i epigastriet, og ved precerebrale og 
in tra ce re bra le for and rin ger fore kom mer 
 ho de pi ne, svim mel het og i vers te fall TIA og 
hjer ne slag (2).

Ved søk på dia gno se ko den renovaskulær 
hy per ten sjon i Ul le vål sy ke hus sitt elek tro -
niske jour nal sy stem i pe ri oden 2003�–�18 fant 
vi 13 pa si en ter med dia gno sen fib ro mus ku lær 
dys pla si ba sert på ty pis ke angiografiske funn. 

Fi gur 1  Ar te rie veg gens opp byg ning be stå en de av blant an net tunica intima, me dia og externa/adventitia. Il lust ra sjon: 
tefim/iStock

Fi gur 2  MR-an gio gra fi av nyre ar te ri e ne hos en pa si ent. Bil det vi ser mul ti fo kal fib ro mus ku lær dys pla si der nyre ar te ri e ne 
har va ri e ren de dia me ter, ektasier og ste no ser på beg ge si der.
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end rin ger i dopplersignalene i ny re ne. Me to-
den er bil lig og lite in va siv, men har lav sen si-
ti vi tet, der for gjø res ofte CT- og MR-an gio gra fi, 
som har høy ere sen si ti vi tet og spe si fi si tet (15, 
16), spe si elt for mul ti fo kal fib ro mus ku lær dys-
pla si (17).

CT-an gio gra fi er mer pre sis og har bedre 
opp løs ning enn MR-an gio gra fi, spe si elt ved 
le sjo ner dis talt i nyre ar te ri en og i hi lus, og 
eg ner seg bedre til diff e ren sie ring mel lom 
ate ro skle ro tis ke og ikke-ate ro skle ro tis ke for-
and rin ger (17). Til MR-an gio gra fi be nytt es ikke 
po ten si elt ne fro tok sisk kon trast mid del.

Be hand ling

Be hand lin gen rett es mot nor ma li se ring av 
blod tryk ket ved hjelp av me di ka men ter el ler 
ved re vas ku la ri se ring. Til fel di ge funn av fib-
ro mus ku lær dys pla si skal ikke be hand les, 
men blod tryk ket bør føl ges år lig av lege. For 
be hand ling av hy per ten sjon er ACE-hem me re 
el ler an gio ten sin II-reseptorblokkere fore truk-
ket før s te valg. Si den dis se me di ka men te ne 
kan på vir ke ny re funk sjo nen hos pa si en ter 
med nyrearteriestenose, bør se rum-krea ti nin 
kon trol le res hyp pig i star ten og der ett er år lig 
(14). For øv rig vil ikke me di ka men tell be hand-
ling skille seg fra an nen hy per ten sjons be-
hand ling. En me ta ana ly se som in klu der te 
over 2 600 pa si en ter med re nal fib ro mus ku-
lær dys pla si, vis te at per ku tan re vas ku la ri se-
ring med an gio pla stikk kun ne nor ma li se re 
blod tryk ket hos 45,7 % av pa si en te ne (18). Det 
fin nes in gen ran do mi ser te kon trol ler te stu -
dier som har sam men lig net eff ek ten av re vas-
ku la ri se ring og me di ka men tell be hand ling 
ale ne. Li ke vel an be fa les per ku tan an gio pla-
stikk ved hy per ten sjon og fib ro mus ku lær dys-
pla si der som man ikke opp når til freds stil -
lende blod trykks kon troll med tre el ler fle re 
me di ka men ter (19).

I mot set ning til ved ate ro skle ro tisk nyre-
arteriestenose er det in gen hol de punk ter for 
å an be fa le stenting ved fib ro mus ku lær dys -
plasi, med mind re det opp står kom pli ka sjo ner 
un der det re vas ku la ri se ren de inn gre pet (20). 
Trom bo se fore byg ging med ace tyl sa li syl sy re 
bør til bys i mi ni mum én må ned post ope ra tivt. 
Åpen kir ur gi er svært sjel den nød ven dig.

Vi de re opp føl ging

Pa si en ter med fib ro mus ku lær dys pla si må føl-
ges in di vi du elt av hen gig av blod trykk, even-

Alle had de blod trykk over el ler lik 140/90 mm 
Hg og/el ler bruk te an ti hy per ten si ver (1�–�4 stk.) 
på dia gno se tids punk tet. Vår er fa ring er at de 
fles te pa si en ter med kli nisk sig ni fi kant re nal 
fib ro mus ku lær dys pla si har be hov for re vas-
ku la ri se ring. Blant våre pa si en ter har 10 av 13 
vært normotensive, og like man ge har kun net 
re du se re do sen el ler se po ne re ett el ler fle re 
an ti hy per ten si ver ett er re vas ku la ri se ren de 
inn grep.

Dia gnos tikk

Det fin nes in gen en ty di ge kli nis ke in di ka sjo-
ner for når en bør ut re de med tan ke på re nal 
fib ro mus ku lær dys pla si. En eu ro pe isk kon sen-

sus an be fa ler bil de dia gnos tisk ut red ning av 
renovaskulær hy per ten sjon ved be hand lings-
re sist ent hy per ten sjon hos pa si en ter un der 
50 år og ved al vor lig be hand lings re sist ent 
hy per ten sjon uav hen gig av al der. I til legg 
 an be fa les slik ut red ning ved mis tan ke om fib-
ro mus ku lær dys pla si i and re kar om rå der, 
f.eks. hals ar te ri er og ko ro nar ar te ri er, samt hos 
pa si en ter med høy sann syn lig het for el ler på-
vist spon tan ko ro nar arteriedisseksjon (13).

Ka te ter ba sert di gi tal sub trak sjons an gio gra-
fi er dia gnos tisk gull stan dard (14), men be nyt-
tes ho ved sa ke lig som ledd i be hand ling med 
an gio pla stikk. Ak tu el le un der sø kel ses me to-
der er ul tra lyd med dop pler og CT- og MR- 
angio gra fi av nyre ar te ri e ne. Ul tra lyd kan på-
vi se økte blod has tig he ter i nyre ar te ri en og 

Fi gur 3  Konvensjonell angiografi av høy re nyre ar te rie hos en pa si ent tatt i for bin del se med an gio pla stikk. Pi le ne pe ker 
på al ter ne ren de ektasier og ste no ser for en li ge med mul ti fo kal fib ro mus ku lær dys pla si.
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ny re funk sjon med år lig es ti me ring av se rum-
krea ti nin samt be døm ming av nyre stør rel sen 
med ul tra lyd (19). Sta bi le pa si en ter kan føl ges 
i pri mær hel se tje nes ten.

Mott att 8.3.2018, før s te re vi sjon inn sendt 2.8.2018, 
 godkjent 20.11.2018.

restenoser ma ni fes te rer seg er fa rings mes sig 
in nen de før s te seks må ne de ne ett er inn gre-
pet. Ak tu el le un der sø kel ser ved re si div av 
 hy per ten sjon er ultralyd med doppler el ler 
gjen tatt an gio gra fi av ar te ri en.

Både med og uten per ku tan an gio pla stikk 
er det vik tig å føl ge pa si en tens blod trykk og 

tu el le and re symp to mer og re sul tat av me di-
ka men tell el ler re vas ku la ri se ren de be hand-
ling.

Ett er re vas ku la ri se ren de inn grep an be fa ler 
vi kon troll av blod trykk hos spe sia list in nen 
den før s te må ne den. Ofte kan an ti hy per ten -
siver re du se res el ler se po ne res. Even tu el le 
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En mann i 50-årene med feber  
og hevelse på halsen

En middelaldrende mann ble inn-
lagt på sykehus med mistanke om 
sepsis. Han hadde nylig gjennom-
gått et lengre sykeleie med behov 
for intensivbehandling og var blitt 
utskrevet tre dager før den aktuelle 
innleggelsen. Under utredningen ble 
det etter hvert gjort et uventet funn 
ved ultralydundersøkelse.

En mann i 50-årene, som i hovedsak var 
frisk tidligere, fikk diagnostisert diffust 
storcellet B-cellelymfom. Han hadde 
tumorvev i duodenum, noe som med-
førte perforasjonsfare. For å avlaste 
tarmen var det nødvendig å gi paren-

teral ernæring, og to måneder etter at han ble 
diagnostisert, ble det av den grunn lagt en tun-
nelert veneport i venstre vena jugularis interna. 
Pasienten gjennomgikk kjemoterapi med syklo-
fosfamid, doksorubicin, vinkristin og prednisolon 
kombinert med rituksimab (såkalt R-CHOP-kur) 
cirka tre måneder etter diagnosetidspunktet. Strå-
lebehandling var planlagt mot resttumor, men ble 

utsatt, da pasienten utviklet tynntarmsileus. Han 
hadde et tumorkonglomerat som vokste inn i 
krøset fra bakre bukvegg og innbefattet tynntarm. 
Det ble gjennomført akutt operasjon med bypass 
av tumorkonglomeratet og anleggelse av en side-
til-side-anastomose.

Det ble et komplisert sykdomsforløp med flere 
reoperasjoner på grunn av anastomoselekkasje, 
sårruptur og sepsis med multiorgansvikt. I løpet 
av to uker ble pasienten operert og reoperert til 
sammen fire ganger før man ved siste operasjon 
anla en endejejunostomi og en mukokutan ko-
lonfistel. Under forløpet hadde han behov for re-
spiratorbehandling og kontinuerlig dialyse grun-
net akutt nyresvikt. Det ble lagt inn et sentralt 
venekateter med fem lumen i høyre v. jugularis 
interna. Veneporten på venstre side var ikke i 
bruk. Etter en uke var nyrefunksjonen tilfredsstil-
lende, og dialysen ble avviklet.

Etter tre ukers behandling på intensivavdelin-
gen ved lokalsykehuset ble pasienten overflyttet 
til regionsykehus for fornyet vurdering. Her fal-
lerte han igjen respiratorisk. Han ble intubert og 
behandlet til sammen 15 dager på respirator. Det 
ble utført flere undersøkelser, deriblant ny CT, som 
viste et væskelokulament i øvre høyre abdominal-
kvadrant. Dette ble behandlet med ultralydveile-
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det perkutan drenasje. CT påviste også en dyp 
venetrombose i høyre v. iliaca communis. Pasien-
ten fikk derfor terapeutisk behandling med dalte-
parin (Fragmin, 100 IE/kg × 2). Etter 15 dager på 
intensivavdelingen ble pasienten overflyttet til 
sengepost før han, etter til sammen tre uker ved 
regionsykehuset, ble flyttet tilbake til sengepost 
ved lokalsykehuset.

Som et resultat av flere tarmreseksjoner utviklet 
pasienten de neste ukene kort tarm-syndrom. På 
det meste kom det opptil tolv liter på stomien dag-
lig. Han spiste selv normal kost og hadde god 
matlyst, men grunnet rask passasje gjennom tar-
men fikk han ikke i tilstrekkelig grad nyttiggjort 
seg maten han spiste. Han ble vurdert av ernæ-
ringsfysiolog, og det ble supplert med parenteral 
ernæring og intravenøs væske. Elektrolytter og 
væskeregnskap ble kontrollert daglig. Det sen-
trale venekatetret ble autoseponert etter å ha lig-
get inne i cirka syv uker. På sengeposten ble derfor 
veneporten tatt i bruk igjen, fire måneder etter at 
den var anlagt, og to måneder etter at den sist var 
i bruk. Man fikk ikke aspirert blod fra veneporten, 
men væske kunne infunderes uten problemer. Pa-
sienten hadde ingen smerte eller hevelse rundt 
veneporten eller langs det subkutane kateterfor-
løpet. Røntgen thorax viste uendret posisjon av 
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katetret. Veneporten ble brukt uproblematisk til 
både væske og parenteral ernæring i fire uker.

De vanligste komplikasjonene ved innelig-
gende intravasale katetre er trombedannelse, 
infeksjon og utvikling av fibrinhylse (1).

Vi vurderte at vansker med å aspirere blod 
fra veneporten kunne skyldes en fibrinhylse 
rundt kateterspissen. En fibrinhylse kan om-
slutte katetret og strekke seg forbi den dis-
tale åpningen. Dette kan virke som en en-
veisventil og gi problemer med aspirasjon 
eller gi økt motstand ved injisering av væske 
(1).

Etter totalt tre måneders sykehusopphold ble 
pasienten skrevet ut til hjemmet. Han hadde 
fortsatt behov for parenteral ernæring og intra-
venøst væsketilskudd. Døgnproduksjon på sto-
mien var nå redusert til mellom 2,5 og 6 liter, 
og behovet for parenteral ernæring var redu-
sert. Etter utreise var det planlagt ukentlige 
kontroller av elektrolytter hos fastlege, og på 
grunn av den beskrevne venetrombosen ble 
 tera peutisk behandling med dalteparin 100 IE/
kg × 2 opprettholdt.

Andre dag etter utskrivelsen fikk pasienten 
smerter på venstre side av halsen. Hans kone ob-
serverte diffus hevelse i det smertefulle området 
ved infusjon av parenteral ernæring. Neste dag 
fikk pasienten feber og frostrier, og han ble inn-
lagt på sykehus med mistanke om sepsis. Ved 
undersøkelse i akuttmottaket var han medtatt, 
men våken, klar og orientert. Han hadde en puls-
frekvens på 135 slag/min, temperatur på 40,1 °C 
og respirasjonsfrekvens på 25 pust/min. Blodtryk-
ket ble målt til 137/83 mm Hg. Blodprøver viste 
CRP 253 mg/l (referanseområde < 5 mg/l) og leu-
kocytter 2,9 ∙ 109/l (3,5�–�10 ∙ 109/l). Dermed falt han, 
med mistenkt infeksjon og fire av fire kriterier for 
systemisk inflammatorisk responssyndrom (SIRS) 
oppfylt, innenfor den gamle definisjonen av sep-
sis.

Diagnosen SIRS stilles dersom to eller flere av 
følgende fire kriterier er oppfylt: temperatur 
over 38 °C eller under 36 °C, pulsfrekvens over 
90 slag/min, respirasjonsfrekvens over 
20 pust/min eller PaCO2 under 4,3 kPa, leuko-
cytter over 12 ∙ 109/l eller under 4 ∙ 109/l eller 
over 10 % umodne nøytrofile granulocytter. 
Sepsis ble tidligere definert som SIRS pluss 
infeksjon (2).

Pasienten var tydelig hoven og palpasjonsøm på 
venstre side av halsen, huden var reaksjonsløs, og 

det var ingen rubor over hevelsen. Røntgen thorax 
viste ingen aktuelle forandringer, og urinstiks var 
negativ. Grunnet ovennevnte symptomer lokali-
sert over stedet for inneliggende veneport mis-
tenkte man en kateterassosiert infeksjon. Det ble 
sikret blod til blodkulturer før man startet anti-

biotikabehandling med kloksacillin 2 g × 4 og 
tobramycin 400 mg × 1. Man fikk ikke aspirert 
blod fra veneporten, slik at det ved innkomst kun 
ble tatt prøver til blodkultur fra perifer vene. Pa-
sienten ble også undersøkt med ultralyd av hal-
sen, uten funn av abscessutvikling.

Figur 1  Ultralydfremstilling av nærmest totalokkluderende trombe i venstre vena jugularis interna, longitudinelt snitt. 
Til venstre for trombemassen (pil D) sees fri lumen (pil A). Pil B og C indikerer luftbobler.

Figur 2  Ultralydfremstilling av trombemasse i venstre vena jugularis interna, tverrsnitt.
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clavia (figur 1 og 2). Den totale utbredelsen av 
tromben kunne ikke fremstilles med ultralyd, og 
det ble derfor supplert med en CT-venografi, som 
viste utbredt trombosering som omfattet nedre 
del av venstre v. jugularis (fra nivå med carotis-
bifurkaturen), v. subclavia og v. brachiocephalica 
frem til innløpet av v. cava superior (figur 3). Det 
var multiple luftbobler fordelt i trombemassen. 
Vi mistenkte at dette var forårsaket av bakterier, 
og dermed at en infisert trombe var fokus for pa-
sientens infeksjon.

Ultralyd er en ikke-invasiv og kostnadseffektiv 
metode for å påvise trombemasser. Dessverre 
er den suboptimal for diagnostikk av tromber 
lokalisert dypt under mandibula eller clavi-
cula. CT-venografi er derfor av mange anbefalt 
som foretrukket undersøkelsesmetode (6). I 
vårt tilfelle fikk vi med CT-venografi identifi-
sert hele utbredelsen av trombemassen samt 
påvist karakteristiske luftbobler som under-
bygget mistanken om infisert trombe.

Funn av små intravenøse luftbobler på CT 
er ikke unormalt, da små luftbobler kan bli 
injisert sammen med kontrastvæsken. Luft-
bobler kan også sees i det mesenterielle eller 
portalvenøse systemet grunnet iskemi eller 
infeksjon. Luftbobler inne i en trombemasse 
er derimot sjeldent, og funnet forsterker der-
for mistanken om infisert trombe (7).

Både infeksjon og trombedannelse er van-
lige senkomplikasjoner ved intravasale kate-
tre. De vanligste komplikasjonene er listet 
opp i ramme 1 (8).

Intravasale katetre kan forårsake traume 
mot endotelet og inflammasjon som kan føre 
til venøs trombedannelse. 70�–�80 % av tromber 
i overfladiske eller dype vener på overekstre-
mitetene er forårsaket av intravasale katetre 
(9–11).

Insidensen av trombedannelse assosiert 
med sentrale venekatetre er opptil 66 %, men 
i de fleste tilfeller har dette liten klinisk betyd-
ning. En sjelden, men alvorlig komplikasjon 
er infeksjon i en kateterassosiert trombe. 
Dette forekommer i 7�–�16 % av tilfellene (12).

Blodbaneinfeksjoner forårsaket av intrava-
sale katetre er en viktig årsak til både morbi-
ditet og mortalitet verden over. Insidensen er 
synkende, mye på grunn av økt fokus og fore-
byggende kampanjer. For eksempel har ande-
len kateterassosierte blodbaneinfeksjoner hos 
intensivpasienter i USA falt fra 3,64 til 1,65 
 infeksjoner per 1 000 sentrale venekatetre i 
perioden 2001�–�2009 (13). Den samme trenden 
ser vi i tall fra Canada (14).

Ved mistenkt kateterinfeksjon bør det tas 
blod til blodkulturer både fra katetret og fra 
perifer vene før oppstart med antibiotika for 
å sikre adekvat diagnostikk (3).

På grunn av sepsissymptomene ble pasienten 
lagt til observasjon på intensivavdelingen. Han 
var sirkulatorisk og respiratorisk stabil uten be-
hov for vasopressor eller respirasjonsstøtte.

Ifølge nasjonale retningslinjer for antibiotika-
bruk i sykehus er standardbehandlingen for 
sepsis med utgangspunkt i intravasale katetre 
kloksacillin 2 g × 4 intravenøst og gentamicin 
5�–�7 mg/kg × 1 intravenøst (4). Ved mistanke 
om sepsis skal antibiotika «gis så snart som 
mulig og helst innen en time etter innleg-
gelse, men fortrinnsvis etter at blodkultur er 
sikret. Hver times forsinkelse i oppstart av ef-
fektiv behandling er vist å øke mortalitet med 
ca. 7 %» (5).

Ultralydundersøkelsen av halsen viste imidlertid 
en betydelig trombemasse som nærmest totalok-
kluderte venstre v. jugularis interna og v. sub-

Figur 3  CT-venografi viser utbredelsen av trombemassen. Pil A viser overgangen mellom fri lumen og trombemasse  
i venstre vena jugularis interna. Pil B viser luft i trombemasse som strekker seg inn i vena cava superior. Pil C indikerer 
luftbobler i trombemassen i venstre vena subclavia og rundt katetret. Pil D viser katetret. Bemerk også hevelse på venstre 
side i nakke- og halsregionen.

Ram me 1

Komplikasjoner ved bruk av sentralt 
venekateter (8)

Akutte komplikasjoner

 Arytmi

 Blødning

 Feilplassering av katetret

 Luftemboli

 Pneumothorax eller hemothorax

 Punksjon av arterie

  Skade på ductus thoracicus (ved tilgang  
via venstre v. subclavia eller venstre  
v. jugularis interna)

Senkomplikasjoner

 Infeksjon

 Migrering av katetret

 Myokardperforasjon

 Nerveskade

 Trombose
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portkatetret utviklet rundt dette tidspunktet. 
Det er mindre sannsynlig at de ble dannet 
senere under pågående terapeutisk behand-
ling med dalteparin, selv om pasienten hadde 
forhøyet tromboserisiko som følge av under-
liggende malignitet. Da veneporten igjen ble 
tatt i bruk til væske og parenteral ernæring på 
sengepost, fikk vi ikke aspirert blod, men 
kunne lett injisere væske. Hadde vi her tatt 
ultralyd av karet, kunne vi kanskje sett trom-
bemasse i venen, og ikke en fibrinhylse, som 
vi antok var årsaken til aspirasjonsproble-
mene.

Når i forløpet dette har gått fra å være en 
ukomplisert trombe til å bli en infeksiøs 
trombe, vet vi heller ikke. Vi antar at mest 
sannsynlige rute for kontaminering er intra-
luminal kontaminering, grunnet daglig bruk 
av veneport til parenteral ernæring.

I forbindelse med denne kasuistikken har 
vi gjennomgått våre egne retningslinjer. Vi 
legger nå til et avsnitt om at man bør vise spe-
siell årvåkenhet ved oppstått dyp venetrom-
bose og vurdere utvidet diagnostikk knyttet 
til katetret, samt at man ved septikemi bør 
vurdere fjerning av veneport.

Konklusjon

Med denne kasuistikken ønsker vi å belyse 
komplikasjoner relatert til sentrale venekate-
tre. Inneliggende katetre utgjør en risiko for 
trombosering samt en risiko for kolonisering 
hos pasienter med bakteriemi. Vi ønsker også 
å rette søkelyset mot infisert trombe som år-
sak til infeksjon. Vi håper artikkelen kan bidra 
til økt årvåkenhet for pasienter med særskilt 
risiko for disse komplikasjonene.

Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

Mottatt 15.2.2018, første revisjon innsendt 7.9.2018, 
godkjent 5.11.2018.

kirurgisk implanterte katetre eller katetre 
som er inneliggende i mer enn to uker (15).

Staphylococcus epidermidis er en gramposi-
tiv bakterie som er en del av den normale 
hudfloraen. Den er vanligvis ikke patogen, 
men kan forårsake infeksjon hos pasienter 
med risikofaktorer som redusert immunfor-
svar og inneliggende fremmedlegeme (pro-
tese, pacemaker, intravasalt kateter etc.). Bak-
terien er kjent for å lage biofilm som kan gro 
på implantert utstyr, og er den vanligste årsa-
ken til infeksjoner relatert til implantert me-
disinsk materiale (16). Den gulbrune filmen vi 
så ved fjerning av katetret, var sannsynligvis 
bakteriefilm misfarget av tromben.

Systemisk behandling med antibiotika er 
standardbehandling ved infeksjoner relatert 
til implantert medisinsk utstyr. Slike infeksjo-
ner kan imidlertid være vanskelige å behand-
le på grunn av dannelse av biofilm. Biofilm 
kan forhindre effekten av antibiotika, og fjer-
ning av katetret er ofte nødvendig for en vel-
lykket behandling (16).

Etter 16 dager på sykehus ble pasienten skrevet ut 
til hjemmet.

Diskusjon

Hos vår pasient mistenkte vi raskt at venepor-
ten kunne være fokus for infeksjon, da han 
hadde tydelige lokale symptomer. Imidlertid 
kan symptomene hos immunsupprimerte 
pasienter være mer subtile og dermed vanske-
ligere å oppdage. Lokale tegn på infeksjon kan 
være fraværende grunnet leukopeni, men 
smerte ved palpasjon angis likevel ofte (17).

Vi kan ikke med sikkerhet fastslå når i for-
løpet trombemassene utviklet seg hos vår 
pasient. Vi vet at han under intensivbehand-
lingen for sin ileusrelaterte sepsis fikk påvist 
dyp venetrombose i høyre v. iliaca communis. 
Mest sannsynlig ble også trombene ved vene-

Veneporten ble fjernet uten problemer påfølgende 
dag, og det ble da observert en tynn, gulbrun film 
som omsluttet katetret. Kateterspissen ble sendt 
til dyrkning. En halvtime etter fjerning av katetret 
ble pasienten igjen forbigående høyfebril, taky-
kard med pulsfrekvens på 138 slag/min og taky-
pneisk med en respirasjonsfrekvens på 32 pust/
min. Vi mistenkte en ny bakteriemi grunnet ma-
nipulering av den infiserte tromben. Pasienten 
fikk intravenøs væske, og symptomene roet seg 
uten behov for ytterligere tiltak. Vi vurderte ham 
adekvat dekket med det pågående antibiotika-
regimet med kloksacillin og tobramycin, og 
gjorde derfor på dette tidspunktet ingen endrin-
ger i antibiotikabehandlingen.

CT-bildene ble vurdert av karkirurg, som anbe-
falte å fortsette konservativ behandling med anti-
biotika samt terapeutisk dose med lavmolekylært 
heparin (dalteparin) i tre måneder og deretter 
perorale antikoagulantia i form av enten war-
farin eller direktevirkende perorale antikoagu-
lantia (DOAK). I vårt tilfelle kontinuerte vi dalte-
parin 100 IE/kg × 2 ut over de første tre månedene, 
da vi på grunn av pasientens kort tarm-syndrom 
var usikre på om absorpsjonen av perorale med-
ikamenter var tilstrekkelig god.

Dyrkning av katetret og seks av seks blodkultu-
rer viste vekst av Staphylococcus epidermidis, 
sensitiv for vankomycin, fusidin, kloramfenikol, 
tetracyklin og linezolid. Pasienten ble behandlet 
videre med vankomycin, initialt 1 g × 2 intrave-
nøst, deretter dosert etter serumkonsentrasjonen 
av vankomycin.

Infeksjon assosiert med sentrale venekatetre 
kan tilskrives fire hovedkilder: kolonisering 
fra hud, intraluminal kontaminering av kate-
tret (via håndtering av koblinger, korker etc.), 
hematogen spredning fra annet infeksjons-
fokus i kroppen, og kontaminert infusjons-
væske. Kolonisering fra hud er den vanligste 
årsaken; cirka 65 % av kateterassosierte infek-
sjoner er forårsaket av dette. Intraluminal 
kontaminering er også en hyppig årsak og 
står for cirka 30 % av infeksjonene, spesielt ved 
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KORT KASUISTIKK

Diabetisk ketoacidose etter 
immunterapi mot lungekreft

En mann i 60-årene ble behandlet 
med pembrolizumab mot ikke-små-
cellet lungekreft og utviklet diabe-
tisk ketoacidose. Pembrolizumab er 
et monoklonalt antistoff godkjent 
for behandling av flere kreftformer. 
Diabetes mellitus type 1 er en sjelden 
bivirkning av immunterapi mot 
kreft, og vi beskriver her det første 
tilfellet av diabetisk ketoacidose som 
følge av slik behandling som er rap-
portert i Norge.

En mann i 60-årene ble innlagt på 
medisinsk avdeling med mistanke 
om sepsis etter at han ble funnet 
med endret bevissthet og takypné 
med respirasjonsfrekvens på 33 
pust/min. Ved ankomst var han 

uklar og hadde Kussmauls respirasjon med 
ketonlukt og en blodsukkerkonsentrasjon på 
69,7 mmol/l. Blodtrykket var 172/97 mm Hg, 
pulsfrekvensen 99 slag/min og temperaturen 
36,8 °C målt rektalt. Laboratorieprøvene viste 

pH 7,18 (referanseområde 7,37�–�7,45), pCO2 2,5 
kPa (4,7�–�6,0 kPa), bikarbonat 7  mmol/l 
(22�–�27  mmol/l), natrium 118 mmol/l 
(136�–�146  mmol/l), kalium 8,2  mmol/l 
(3,5�–�5,0  mmol/l), kreatinin 141  mol/l 
(60�–�105  mol/l), CRP 33 (< 5), Hb 12,3  g/dl 
(13,4�–�17 g/dl) og leukocytter 17,5 ∙ 109/l (3,5�–�11 ∙ 
109/l). Pankreasamylaseverdien var normal 
(45 U/l, referanseområde 10�–�65 U/l), mens lipa-
severdien var forhøyet (749 U/l, < 300.) Urin-
stiks viste 3+ for ketoner. På bakgrunn av kli-
niske undersøkelser og supplerende prøver 
konkluderte vi at mest sannsynlig diagnose 
var ketoacidose, og ikke sepsis. Blodkulturer 
ble derfor ikke bestilt.

Pasienten fikk behandling med væske og 
insulindrypp etter avdelingens prosedyre for 
behandling av ketoacidose. Blodsukkerkon-
sentrasjonen sank fint med tilfredsstillende 
korrigering av acidosen. Etter hvert kunne 
man gå over til subkutan insulinbehandling. 
Ved utskrivelsen brukte pasienten 55 E insulin 
degludec én gang daglig og 15 E insulin aspart 
til måltidene. Tre måneder etter den aktuelle 
innleggelsen var pasienten velregulert på én 
dose insulin degludec daglig og insulin aspart 
til måltidene.

Prøver som assosieres med type 1-diabetes, 

PER KRISTIAN SKORPEN
perkrskorpen@gmail.com
Medisinsk klinikk
Nordlandssykehuset Vesterålen

JULIA MARGULL
Medisinsk klinikk
Nordlandssykehuset Vesterålen

f.eks. s-anti-GAD, s-anti-IA2 og s-insulin-anti-
stoff, var alle negative. C-peptid-verdi målt 
fem uker etter innleggelsen var under 
7 pmol/l (370�–�1 470 pmol/l). HbA1c% ved innleg-
gelsen var 8,4 %. Thyreoideaprøver var nor-
male.

Det kom frem at pasienten cirka to måne-
der tidligere var blitt diagnostisert med ade-
nokarsinom i høyre lunge. PET-CT hadde vist 
tegn til flere metastaser, og lungebiopsi  hadde 
påvist PD-L1-uttrykk i 95 % av cellene. Han 
hadde ingen kjent diabetes og HbA1c% var på 
det tidspunktet 5,7 %. Det hadde blitt startet 
behandling med pembrolizumab 200 mg. 
Første dose ble gitt cirka en måned før, og 
 andre dose 16 dager før den aktuelle innleg-
gelsen med ketoacidose. Etter strålebehand-
ling for lungetumoren vil man fortsette med 
pembrolizumab.

Diskusjon

Pembrolizumab er et humanisert monoklo-
nalt antistoff som bindes til programmert 
celledød-1-reseptorer (PD-1-reseptorer) og 
blokkerer interaksjonen med ligandene PD-L1 
og PD-L2. PD-1-reseptoren er en negativ regu-
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man konkluderte i en kasuistikk med at be-
handlingen var uten effekt på den immun-
relaterte reaksjonen (3). Det er også forsøkt 
steroider kombinert med glukagonlignende 
peptid-1-analog (GLP-1-analog) uten at man 
har klart å redde betacellefunksjonen (4). Den 
japanske diabetesorganisasjonen uttalte i 
2016 at steroidbehandling ikke anbefales i 
behandlingen av diabetes sekundært til  terapi 
med PD-1-antistoff (4).

De fleste rapporterte tilfellene av diabetes 
mellitus type 1 etter behandling med PD-
1-antistoff er enkeltkasuistikker. Mange beskri-
ver dramatiske forløp med ketoacidose slik 
som hos vår pasient. Ketoacidose er en livstru-
ende tilstand, og pasienter som behandles 
med PD-1-antistoff, må få god informasjon om 
diabetessymptomer, slik at eventuell behand-
ling kan startes så tidlig som mulig.

Enkelte har valgt å fortsette behandlingen 
med monoklonalt antistoff etter at blodsuk-
keret er normalisert med insulin (4, 6), mens 
andre har valgt å avslutte den (7). Vår pasient 
er satt opp til videre behandling med pembro-
lizumab.

Konklusjon

Immunterapi ved kreftsykdom har andre bi-
virkninger enn behandling med cellegift. 
 Leger som behandler pasienter med immun-
terapi, må være observante på immunrela-
terte endokrinopatier. Disse vil oftest kreve 
varig behandling med hormonsubstitusjon. 
Alvorlige komplikasjoner som diabetisk keto-
acidose forekommer, og pasientene må infor-
meres om et bredt spekter av mulige bivirk-
ninger.

Pasienten har samtykket til at artikkelen blir publisert.

Mottatt 27.7.2018, første revisjon innsendt 12.9.2018, 
godkjent 20.11.2018.

KORT KASUISTIKK

lator av T-celle-aktivitet. Medikamentet er 
blant annet indisert hos pasienter med ikke-
småcellet lungekreft som uttrykker PD-L1 med 
over 50 % «tumor proportion score».

Immunrelaterte bivirkninger forekommer 
relativt ofte hos pasienter som behandles 
med monoklonale antistoff. Alvorlige bivirk-
ninger er rapportert hos inntil 10 % av pasien-
tene (1). De fleste tilstandene –eksempelvis 
immunrelatert pneumonitt, kolitt, hepatitt og 
nefritt – behandles med kortikosteroider. Dia-
betes mellitus type 1 er en sjelden bivirkning, 
og steroidbehandling har ikke vist seg å være 
effektivt i de få tilfellene hvor det er rappor-
tert forsøkt (2–4).

Lipasestigningen hos vår pasient ble oppfat-
tet som uspesifikk, og han oppfylte ikke krite-
riene for pankreatittdiagnose. Det er anbefalt 

å ikke måle amylase og lipase hos pasienter 
behandlet med immunterapi der det ikke er 
klinisk mistanke om pankreatitt (5).

I en gjennomgang av alle publiserte tilfeller 
av diabetes etter PD-1-reseptor-behandling 
fant man 42 tilfeller, hvorav 12 hadde fått be-
handling med pembrolizumab, og 30 ble inn-
lagt med ketoacidose (2).

Vår pasient hadde ikke fått cytostatika eller 
annen behandling enn pembrolizumab etter 
at kreftsykdommen ble diagnostisert. Han 
hadde normal HbA1c% ti uker før innleggelsen 
med ketoacidose, og vi har konkludert med 
at utviklingen av diabetes mellitus er sikkert 
relatert til behandlingen med antistoff.

Steroidbehandling har forgjeves vært for-
søkt for å redde betacellefunksjonen hos pa-
sienter med immunterapiutløst diabetes, og 

Figur 1  Når PD-L1 (programmert celledød-ligand-1) på tumorcellen binder seg til PD-1-reseptoren (programmert 
celledød-1-reseptor) på T-cellen, hemmes T-cellens drapsmekanismer og forhindrer immunforsvaret fra å angripe 
tumorcellen. Blokkering av PD-L1 eller PD-1 gjør at T-cellen kan angripe tumorcellen etter antigenbinding. Gjengitt  
med tillatelse: © 2015 Terese Winslow LLC. U.S. Govt. has certain rights.
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- En tablett en gang daglig.1

-  For voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv RA som har hatt  
utilstrekkelig respons på eller er intolerante overfor ett eller flere DMARDs.2

- Kan brukes i monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat.2

Sikkerhetsinformasjon:
De vanligst rapporterte bivirkningene som oppsto hos ≥ 2 % av pasientene som ble behandlet med 
Olumiant monoterapi eller i kombinasjon med cDMARDs var økt 
LDL-kolesterol (33,6 %), øvre luftveisinfeksjoner (14,7 %) og kvalme (2,8 %).  
Infeksjoner rapportert under behandlingen inkluderte herpes zoster.3

- En tablett en gang daglig.1

F k i t d d t til l li kti RA

OLUMIANT® (BARICITINIB)  
EN ORAL JAK1 OG  
JAK2-HEMMER TIL  
BEHANDLING AV RA

 Dette legemiddelet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning.

For mer informasjon, se fullstendig informasjon om forskriving og medisinsk veiledning på www.olumiant.no.

Eli Lilly Norge AS. Postboks 6090 Etterstad, Besøksadresse: Innspurten 15, 0663 Oslo. +47 22 88 18 00 (office), www.lilly.no

Felleskatalogtekst

PP-BA-NO-0169/01.2019

Olumiant Lilly

Selektivt immunsuppressivt middel, JAK-hemmer. ATC-nr.: L04A A37

TABLETTER, filmdrasjerte 2 mg og 4 mg: Hver tablett inneh.: Baricitinib 2 mg, resp. 4 mg, mannitol, 

soyalecitin, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

Indikasjoner: Som monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat til behandling av moderat til 
alvorlig aktiv revmatoid artritt hos voksne som har hatt utilstrekkelig respons på, eller som har vært 
intolerante overfor, ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD).

Dosering: Behandling bør startes opp av lege med erfaring innen diagnostisering og behandling av 
revmatoid artritt. Voksne: Anbefalt dose er 4 mg 1 gang daglig. 2 mg 1 gang daglig kan være egnet 
ved kroniske eller tilbakevendende infeksjoner, og kan også vurderes ved oppnådd vedvarende 
kontroll på sykdomsaktivitet og som er kvalifisert for dosereduksjon, se SPC. Behandling skal ikke 
startes opp ved hematologiske avvik under visse grenser, se Forsiktighetsregler. Når testverdiene 
er forbedret og over disse grensene, kan behandlingen startes opp.  Spesielle pasientgrupper: 

Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. 
Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Anbefalt dose ved Cl

CR
 30-

60 ml/minutt er 2 mg 1 gang daglig. Anbefales ikke ved Cl
CR

 <30 ml/minutt. Barn og ungdom <18 

år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre ≥75 år: Begrenset erfaring. Egnet startdose er 2 mg 
1 gang daglig. Samtidig bruk av sterke OAT3-hemmere (f.eks. probenecid): Anbefalt dose er 2 mg 1 
gang daglig. Administrering:  Kan tas når som helst på døgnet, med eller uten mat. Skal svelges med 
1 glass vann. 

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet.

Forsiktighetsregler: Infeksjoner: Forbundet med økt infeksjonsfrekvens, f.eks. øvre 
luftveisinfeksjoner. Hos behandlingsnaive pasienter ga kombinasjon med metotreksat økt 
infeksjonsfrekvens sammenlignet med baricitinib monoterapi. Nytte/risiko bør vurderes nøye 
før behandlingsstart ved aktive, kroniske eller tilbakevendende infeksjoner. Utvikles en infeksjon, 
skal pasienten overvåkes nøye og behandlingen avbrytes midlertidig ved manglende respons på 
standardbehandling. Behandling skal ikke fortsettes før infeksjonen er gått tilbake. Tuberkulose 

(TB): Pasienten skal undersøkes for TB før behandlingsoppstart. Skal ikke gis ved aktiv TB. TB-
behandling skal vurderes før oppstart av baricitinib hos pasienter med tidligere ubehandlet, 
latent TB. Hematologiske avvik: Behandling skal ikke startes opp, eller skal midlertidig avbrytes, 
ved ANC <1 × 109 celler/liter, ALC <0,5 × 109 celler/liter eller hemoglobin <8 g/dl observert under 
rutinemessig kontroll. Risikoen for lymfocytose er økt hos eldre med revmatoid artritt. Sjeldne 
tilfeller av lymfoproliferative sykdommer er rapportert. Virusreaktivering: Virusreaktivering, 
inkl. tilfeller av reaktivering av herpesvirus (f.eks. herpes zoster, herpes simplex) er rapportert. 
Herpes zoster er rapportert oftere hos eldre ≥65 år tidligere behandlet med både biologiske 
og konvensjonelle DMARD. Utvikles herpes zoster, skal behandlingen avbrytes midlertidig 
til utbruddet går over. Undersøkelse for viral hepatitt skal utføres iht. kliniske retningslinjer 
før behandlingsoppstart. Vaksinasjon: Data på respons på levende vaksiner foreligger ikke. 
Vaksinasjon med levende, svekkede vaksiner under eller umiddelbart før behandling anbefales 
ikke. Før behandling startes anbefales det at pasienten er vaksinert iht. gjeldende retningslinjer 
for vaksinasjon.  Lipider: Doseavhengige økninger i blodlipidverdier er rapportert. Etter 
statinbehandling sank LDL-kolesterolet til nivå tilsvarende før behandlingsstart av baricitinib. 
Lipidverdier bør måles ca. 12  uker etter behandlingsoppstart. Pasienten bør deretter behandles 
iht. internasjonale kliniske retningslinjer for hyperlipidemi. Effekten av disse økningene i 
lipidverdier på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er ikke fastslått. Økninger av hepatiske 

transaminaser:  Økninger av ALAT og ASAT til ≥5 og ≥10  ×  ULN er rapportert hos <1%. Hos 
behandlingsnaive pasienter førte kombinasjon med metotreksat til økt frekvens av forhøyede 

hepatiske transaminaser sammenlignet med baricitinib monoterapi. Observeres ALAT- eller ASAT-
økninger under rutinemessig pasientoppfølging, og legemiddelindusert leverskade mistenkes, 
skal behandling avbrytes midlertidig til diagnosen er ekskludert. Malignitet:  Immunmodulerende 
legemidler kan øke risikoen for maligniteter, inkl. lymfom, hos pasienter med revmatoid artritt. Data 
for baricitinib er utilstrekkelig. Langsiktige sikkerhetsevalueringer pågår. Venøs tromboembolisme: 

Brukes med forsiktighet ved kjent risiko for dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (PE) som alder, 
overvekt, tidligere DVT/PE, og hos pasienter under kirurgisk behandling og immobilisering. Ved 
kliniske tegn på DVT/PE avbrytes behandlingen midlertidig, pasienten undersøkes og følges opp 
med relevant behandling.

Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.

Kombinasjon med biologiske DMARD eller andre JAK-hemmere anbefales ikke, da risiko for 
additiv immunsuppresjon ikke kan utelukkes. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av 
potente immunsuppressiver pga. begrensede data. Samtidig bruk av OAT3-hemmeren probenecid 
ga en dobling av AUC for baricitinib, se Dosering. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk 
med den svake OAT3-hemmeren teriflunomid eller prodruget leflunomid, da dette kan gi økt 
baricitinibeksponering. Det kan ikke utelukkes at baricitinib er en klinisk relevant OCT1-hemmer. 
Vaksinasjon, se Forsiktighetsregler.

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Kontraindisert. Ingen data. Dyrestudier har vist 
reproduksjonstoksiske og teratogene effekter. Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon under 
og minst 1 uke etter behandling. Hvis graviditet oppstår under behandling skal pasienten informeres 
om potensiell risiko for fosteret.  Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Skal ikke brukes under 
amming. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på 
nytte-/risikovurdering.  Fertilitet: Dyrestudier antyder at kvinnelig fertilitet kan reduseres under 
behandlingen, men ingen effekt på mannlig spermatogenese.

Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Øvre luftveisinfeksjon. Stoffskifte/ernæring: 
Hyperkolesterolemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Trombocytose. Gastrointestinale: 
Kvalme. Infeksiøse: Herpes zoster, herpes simplex, gastroenteritt, urinveisinfeksjon, pneumoni. 
Lever/galle: Økt ALAT.Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Nøytropeni. Hud: Akne. 
Lever/galle: Økt ASAT. Stoffskifte/ernæring: Hypertriglyseridemi. Undersøkelser: Vektøkning, 
økt CK. Overdosering/Forgiftning: Se Giftinformasjonens anbefalinger L04A  A37 på www.
felleskatalogen.no. 

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Selektiv, reversibel hemmer av Janus-kinase (JAK)1 og JAK2. 
Ved å hemme disse moduleres direkte signalisering av en rekke cytokiner som er relatert til RA, 
inkl. IL-6 og IFN- 2. Baricitinib er forbundet med forbedringer i tegn og symptomer, fysisk funksjon, 
pasientvurderinger og progresjon av strukturell leddskade, sammenlignet med ulike komparatorer 
i kliniske studier, se SPC for ytterligere informasjon. Absorpsjon: Rask. Median T

max
: Ca. 1 time. 

Absolutt biotilgjengelighet: Ca. 79%. Proteinbinding: Ca. 50%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vd ved i.v. 
infusjon er 76 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig t½ og tilsynelatende clearance ved revmatoid 
artritt er hhv. 12,5 timer og 9,42 liter/time. Metabolisme: <10% av dosen metaboliseres via 
CYP3A4. Utskillelse: Hovedsakelig renalt (ca. 75%). Ca. 20% utskilles i feces.Pakninger og priser: 
2 mg: 28 stk.1 (blister) kr 10685,60. 4 mg: 28 stk.1 (blister) kr 10685,60. 98 stk.1 (blister) kr 
37308,80. R.gr.C. 

Refusjon:  1 H-resept: L04A  A37_12  Baricitinib 

Refusjonsberettiget bruk: Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjonal faglig retningslinje for bruk 
av TNF-a hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler og føringer fra RHF/LIS 
spesialistgruppe. Vilkår: (216). Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.

Sist endret: 20.12.2018

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 27.09.2018

Referanser:  1. SPC av 27.09.2018, avsnitt 4.2     2. SPC av 27.09.2018, avsnitt  4.1     3. SPC av 27.09.2018, avsnitt 4.8
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Når må lin gen går i ta ket

Noen må lin ger gir bare re sul-
ta ter mel lom be stem te mak si-
mums- og mi ni mums ver di er 
som ofte kal les må le me to dens 
tak og gulv. Når må lin gen går 
i ta ket (el ler i gul vet), blir både 
tolk nin gen og den sta tis tis ke 
ana ly sen på vir ket.

En del må le me to der, som tek nis ke må le  instru-
men ter, la bo ra to rie ana ly ser og spør re skje -
maer, har be stem te mak si mums- og mi ni-
mums ver di er. For eks em pel be står livs kva li-
tets skje ma et SF-36 av åtte di men sjo ner, der 
man på hver di men sjon skå rer 0�–�100 po eng. 
Uan sett hvor sprek man er, er det ikke mu lig å 
opp nå mer enn 100 po eng for di men sjo ner 
som fy sisk funk sjon, vi ta li tet el ler men tal  hel se. 
Noen gan ger opp når en stor an del av stu die-
del ta ger ne må le me to dens mak si mums- el ler 
mi ni mums ver di, hvil ket kom pli se rer tolk nin-
gen og på vir ker de sta tis tis ke ana ly se ne. Vi kal-
ler dett e tak- el ler gulv eff ek ten. Det sta tis tis ke 
prin sip pet for tak- og gulv eff ek ten er likt, så 
her om ta ler jeg i ho ved sak tak eff ek ten.

År sa ker til en tak eff ekt
En mak si mums ver di kan utt ryk ke en per fekt 
til stand, men i man ge til fel ler kun ne ver di en 
blitt høy ere med en mo di fi sert må le me to de. 
Hvis vi ikke må ler en egen skap ut over en gitt 
gren se, kan vi mis te ver di full in for ma sjon. La 
oss ten ke oss en eks amens opp ga ve i sta tis tikk 
der halv par ten av stu den te ne opp når mak si-
mal skår. Hvis eks amens opp ga ven had de vært 
mer kre ven de, kun ne vi sann syn lig vis diff e-
ren siert dis se stu den te ne. På sam me vis kan 
noen hel se re la ter te må lin ger og tes ter ikke 
diff e ren sie re de med la vest el ler høy est funk-
sjon i ut val get (1). Hvis dett e skjer for en be ty-
de lig an del i ut val get, ty der det på at må le -
instru men tet er ut vik let og til pas set en an nen 
stu die po pu la sjon. Det er der for hen sikts mes-
sig å vel ge må le me to der til pas set stu die ut val-
get.

Eff ekt på sta tis tis ke re sul ta ter
Sta tis tis ke re sul ta ter, for eks em pel stig nings-
tal let fra en re gre sjons ana ly se, på vir kes av 
tak eff ek ten. I fi gur 1 er dett e il lust rert med 
si mu ler te data. For kla rings va ria be len er i alle 
eks emp le ne nor mal for delt og uten tak eff ekt. 

Der imot utt ryk ker ut falls va ria be len må le -
meto der med øken de grad av tak eff ekt. Med 
en til pas set må le me to de uten tak eff ekt er det 
for ven te de stig nings tal let på 1,0. For må le -
meto der med tak eff ekt vil del ta ge re med de 
høy es te ver di ene få et re sul tat til nær met likt 
må le me to dens mak si mums ver di. Da blir det 
es ti mer te stig nings tal let fra re gre sjons ana -
lysen sy ste ma tisk re du sert. Er tak eff ek ten 20 % 
el ler mer, blir eff ek ten be ty de lig, og gir et pro-
sent vis re du sert es ti mat til nær met lik an del 
del ta ge re med må le me to dens mak si mums-
ver di.

Sta tis tisk ana ly se
Man ge sta tis tis ke me to der, der iblant t-test, 
kor re la sjon og re gre sjons ana ly se, for ut sett er 
in gen tak eff ekt i da ta ene. Tar vi ikke hen syn 
til dett e, vil de sta tis tis ke re sul ta te ne bli på vir-
ket og sy ste ma tisk for skjø vet. Ide elt sett bør 
vi unn gå tak eff ek ter ved å vel ge må le me to der 
slik at alle må les og diff e ren sie res uan sett 
grad av den ak tu el le til stan den. Hvis det ikke 
er mu lig, bør vi bru ke sta tis tis ke me to der som 
kan hånd te re va riab ler med tak eff ek ter. Ikke-
pa ra me tris ke me to der har vært brukt, men 
re sul ta te ne er av hen gi ge av for de lin gen av 
da ta ene (2). En an nen mu lig het kan være å 
ka te go ri se re ut falls va ria be len og end re re gre-
sjons mo del len fra li ne ær re gre sjon til mer 
avan ser te me to der som lo gis tisk, or di nal el ler 
multinomial re gre sjon. Selv om ka te go ri se-
ring er en opp lagt me to de for å omgå pro ble-
met med tak eff ekt, er det av man ge år sa ker 
en dår lig løs ning med blant an net tap av sta-
tis tisk in for ma sjon og styr ke (3).

En bedre til nær ming er å anta at må lin gen 
teo re tisk sett kun ne over skre det mak si mums-
ver di en. Had de vi for eks em pel lagt inn mer 
kre ven de øv el ser i en fy sisk funk sjons test, 
kun ne vi diff e ren siert mel lom alle dem som 
fikk mak si mums ver di en i den opp rin ne li ge 
tes ten. I så fall an tar vi at stu die del ta ge re med 
må le me to dens mak si mums ver di egent lig 
skå rer den ne el ler en høy ere ver di. Vi kal ler 
dett e sen su rer te data. Egne re gre sjons me to-
der er ut vik let for dett e, der iblant me to den 
tobit-re gre sjon (4, 5). Selv med en be ty de lig 
tak eff ekt for da ta ene i fi gur 1, ga tobit-re gre-
sjon es ti mer te stig nings tall til nær met like 
den for ven te de ver di en på 1,0. At stan dard feil 
i tobit-re gre sjons ana ly se øker med øken de 
tak eff ekt, utt ryk ker stør re usik ker het til må-
lin ger med tak eff ekt, noe som er for ven tet.

Tak eff ek ten kan gi sy ste ma tis ke feil
For skjel ler i bak grunns va riab ler mel lom 
grup per som sam men lig nes, mang len de 

data, kon fun de ring og end ring i må le me to-
der un der veis i en stu die kan gi sy ste ma tis ke 
feil. På sam me måte som man kart leg ger og 
kon trol le rer for slike feil kil der i stu die de sig-
net og de sta tis tis ke ana ly se ne, må man også 
un der sø ke eff ek ten av må lin ger med tak- og 
gulv eff ek ter. De kan på vir ke de sta tis tis ke re-
sul ta te ne i like stor grad. Me to der for sen su-
rer te data, som for eks em pel tobit-re gre sjon, 
er til gjen ge lig i blant an net pro gram pak ke ne 
Stata og R. Vær opp merk som på tak eff ek ter. 
Da unn går man at stu di en går i gul vet når må-
lin gen går i ta ket.
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Talerør for taus 
pasientgruppe

Hudlege Anne Lise Helgesen ble så engasjert av fortvilte pasienter med tabubelagte sykdommer  
i underlivet at hun både startet et forskningsprosjekt, en interesseforening og tok ordet i Stortinget for  
å tale deres sak.

En dyktig kliniker og forsker, som 
alltid setter pasientene fremst og 
ikke er opptatt av å fremheve seg 
selv, sier kollegene om Helgesen. 
På stillfarent vis har hun løftet 
frem en pasientgruppe som ofte 

faller mellom to stoler, pasienter med vulva-
plager, og de har blitt hennes faglige livs-
oppgave. Helgesen har gjennomført forsk-
ningens gullstandard, en randomisert kon-
trollert studie, den første på sitt område. 
Hun omtales som en raus og flott kollega,  
og som en utålmodig, målrettet forsker med 
stor gjennomføringsevne.

Hun inviterer hjem til eneboligen på 
Smestad. Huset er nytt og funkisaktig i sti-
len, et av mange like hus i det som sikkert 
har vært en eplehage en gang. Kaffe og 

småkaker kommer på bordet. Hun liker  
å lage mat, og kjøkkenet er romslig. Annen-
hver uke har hun og en venninne middags-
klubb, hvor de tar med en «hemmelig» gjest 
hver. Den eneste regelen er at det skal være 
to retter de aldri har laget før. Ifølge Helge-
sen blir det oftest suksess, av og til fiasko.

Aldri angret
– Hvorfor ble du lege?

– Faren min var lege, og broren min valgte 
å følge i hans fotspor. Jeg hadde egentlig lyst 
til å bli journalist eller dyrlege. Men det ble 
medisin.
– Hva med moren din?

– Hun var lærer, men stort sett hjemme-
værende. Søsteren min er fysioterapeut. Det 
går mye i helsearbeid i familien, men ingen 

av de to guttene mine har valgt å bli lege. 
Begge har studert økonomi, og den ene 
studerer jus i tillegg.

Selv er hun fornøyd med yrkesvalget.
– Jeg har aldri angret en dag på at jeg ble 

lege. Det må jeg si. Det henger nok sammen 
med at jeg har en stilling med mye auto-
nomi. Jeg er en av de få hudlegene ved Riks-
hospitalet som har en deltidsavtale. Det var 
Ole Fyrand som fikk til det i sin tid. Han var 
veldig for at kvinnelige leger skulle ha tid til 
barn og familie.
– En moderne sjef?

– Han var for foreldrepermisjon, selv om  
vi ikke hadde formelle rettigheter, og opp-
fordret til minst ett års permisjon. Han var 
en flott leder, med evne til å se den enkelte. 
Morgenmøtene var inspirerende, han snak-
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ket aldri om penger, bare om fag. Jeg har 
jobbet i 25 år ved Rikshospitalet, og nå snak-
ker vi nesten bare om økonomi. Det er ille 
hvordan dette styrer hverdagen. Før var 
pasienten i fokus.

Vulvaklinikk
Helgesen var med på å starte Norges første 
vulvaklinikk på Rikshospitalet i 2003.

– Det ble spurt på morgenmøtet om en 
hudlege kunne være med på å starte en 
vulvaklinikk. Alle så ned i bordet. Jeg hadde 
allerede jobbet et år ved gynekologisk avde-
ling, rakte opp hånden og meldte meg. Vi 
var tre stykker: Rolf Kirschner som gyneko-
log, jeg som hudlege og Karin Edgar som 
spesialist i begge deler. Vi startet Norges 
første tverrfaglige vulvaklinikk med én dag  
i uken til disse pasientene. Karin Edgar var 
svensk, og hadde mye erfaring fra Sverige.

Pasientene kan ha ulike tilstander som gir 
smerteplager i underlivet og som ikke minst 
er svært tabubelagte sykdommer. Dette er  
et område innen medisinen som Helgesen 
åpenbart bryr seg mye om.

– I Norge har vi en klinikk på Oslo univer-
sitetssykehus og en mindre enhet i Trond-
heim. En 40 % legestilling skal betjene hele 
landet. Regjeringen i Sverige påla myndig-

hetene i 2016 å gjøre en undersøkelse av 
vulvaklinikker. De ville utrede helsetilbudet 
til kvinner. De har klinikker i mange fylker 
med lege, sosionom, psykolog, sykepleier  
og fysioterapeut som jobber i team. Det er 
dette jeg drømmer om for vår vulvaklinikk. 
Vi har jobbet siden 2003 og fikk ikke noen 
ekstra ressurser før i 2018. Gjennom hele 
perioden har vi vært nedleggingstruet og  
en salderingspost, mens ventelistene eksplo-
derer. I starten hadde vi tre års ventetid. Det 
løste sykehuset ved kun å ta imot henvisnin-
ger fra spesialist. Det har vært mye arbeid  
å få til en økning fra 30 % til 40 % legestilling. 
Problemet for vulvaklinikken er at fagfeltet 
ligger i skjæringspunktet mellom gyneko-
logi og dermatologi. Det er ingen som føler 
det fulle og hele ansvaret for pasientene, og 
de faller mellom to stoler. Konsultasjonene 
er dessuten veldig tidkrevende og gir lite 
DRG-poeng, så det er lite attraktivt å gi et 
poliklinisk tilbud.
– Er det grunnen til at disse pasientene ikke 
prioriteres?

– Kanskje, og så er dette sykdommer som 
ikke har høy status. Disse kvinnene har 
ingen pasientorganisasjon. Det er så tabu-
belagt at de ikke tør å snakke om det. Det 
blir et problem som er lett å skyve unna.  
Det er ingen andre enn oss som kan tale 
deres sak.

– Det blir ikke noe oppslag i pressen om 
vulvasykdommer?

– Det er vanskelig å stå frem og fortelle om 
denne type plager. De forteller det knapt til 
sin nærmeste venninne. Og det er lite kunn-
skap blant folk flest om dette. Mange vet 
knapt at det er forskjell på vulva og vagina. 
Nyttårsaften 2017 bestemte jeg meg for  
å fronte temaet. Forsettet gikk ut på at i 2018 
skulle jeg bruke mye krefter på dette. Og det 
har jeg gjort. Jeg tror jeg pådro meg litt 
atrieflimmer av det, ler hun tørt.

– Først bestemte vi oss for å etablere en 
tverrfaglig interesseforening for helseperso-
nell som er interessert i feltet. Vulvaforum 
har nå 120 medlemmer og består av gyne-
kologer, sexologer, fysioterapeuter og hud-
leger. Vi møtes to ganger i året, og styret har 
bestemt seg for å lansere nettsiden Vulva.no. 
Den skal være rettet mot både pasienter og 
helsepersonell. Det skal også være informa-
sjon om hvor man kan henvende seg, med 

ANNE LISE HELGESEN

Født 5. oktober 1960

Cand.med. Universitetet i Bergen 1986

Spesialist i hud- og veneriske sykdommer 
1997

Ph.d. 2016

Arbeider 50 % som postdoktor, 10 % i klinisk 
stilling ved Vulvaklinikken og 40 % i avtale-
praksis

«Gjennom hele perioden 
har vi vært nedleggingstruet 
og en salderingspost, mens 
ventelistene eksploderer»

«Det er vanskelig å stå frem  
og fortelle om denne type 
plager»
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– Du er glad i fjellet?
– Mer og mer. Der kobler jeg av – selv om 

papirene iblant blir med. Fysisk aktivitet  
gir overskudd. Jeg er glad i å gå på tur,  
på beina og på ski, og liker for øvrig også  
å sykle. Energi henter jeg også gjennom  
å reise, til alle mulige steder, en interesse 
som mine sønner for øvrig har fulgt opp.

Helgesen har fått et stort internasjonalt 
nettverk og har hospitert hos kolleger både  
i Storbritannia og USA. I begge sammenhen-
ger har hun blitt invitert til å bo privat. Det 
ble det flotte opplevelser av.

– I USA bodde jeg hjemme på hestefarmen 
til en professor. Hun tok meg med overalt og 
jeg måtte til og med holde en times foredrag 
på Harvard om forskningen. Jeg inviterte en 
utenlandsk foreleser til å bo hjemme hos oss 
da jeg arrangerte vulvakurset.

– Det er hyggelig å bli bedre kjent med sine 
kolleger. Det kunne vi sikkert gjort mer av.

MARIT TVEITO
marit.tveito@me.com

oversikt over både gynekologer og fysiotera-
peuter som har kunnskap og interesse for 
dette fagområdet. Behovet er stort.
– Er det vanskelig å kartlegge tabubelagte 
sykdommer?

– Hver gang vi fronter poliklinikken,  
øker ventelistene dramatisk. Jeg får ukent-
lige brev fra fortvilede pasienter som tar 
direkte kontakt fordi de ikke har fått noen 
til å henvise.

– Det må være vanskelig å se behovet uten  
å ha ressurser til å hjelpe alle?

– Vi prøver jo alltid å bistå så godt vi kan. 
Drømmen min er at vi skal etablere en stor 
vulvaklinikk med tverrfaglige ressurser. 
Satellitter rundt på ulike sykehus hadde 
også vært fint. Det som skjer nå, er at de 
private aktørene gir tilbud. De har skjønt at 
det foreligger et udekket behov. Det lanseres 
pakkeløsninger for 12 000 kroner med et lite 
opplegg som inkluderer noen legetimer  
og kanskje konsultasjoner hos en fysiotera-
peut. Mange av pasientene er unge jenter. 
De har ikke råd til dette. Nesten halvparten 
av pasientene med vulvaplager er i alderen 
17�–�25 år som ikke kan ha samleie. Det er 
ganske ille i denne perioden av livet. Det 
handler oftest om vulvodyni, en spennings-
tilstand med smerter. Det rammer ofte 
«flinke» piker, mange er legestudenter og 
jusstudenter. Tilstanden er vanligere enn 
man tror. Sannsynligvis vil 10�–�15 % av alle 
kvinner i Norge oppleve perioder med kro-
niske underlivssmerter i løpet av livet.

Til Stortinget
Helgesen liker å ha en plan.

– Vi etablerte som nevnt Vulvaforum, 
begynte å jobbe med nettsiden, og så dro  
jeg til Stortinget i mai. Jeg liker ikke å holde 
foredrag, så det kostet mye, men jeg gjen-
nomførte det. Helseministeren har laget en 
overordnet strategisk plan for seksuell helse, 
Snakk om det, som skal gjelde for noen år 
fremover. Da tenkte jeg med en gang på 
vulvapasientene mine, og jeg fikk audiens 
sammen med mange andre organisasjoner.
– Du forberedte deg godt?

– Vi var 17 personer fra ulike organisasjo-
ner, alt fra Sanitetsforeningen til Amnesty 
International. Alle hadde tre minutters 
taletid. Vet du hvor mange politikere som 
kom?
– Ikke så mange?

– Bare han som hadde invitert og en 

mannlig politiker til. Jeg tror kanskje ikke 
seksuell helse skaper den store interessen. 
Så dro jeg til Arendalsuka på høsten. Der fikk 
jeg også mulighet til å snakke om vulvasyk-
dommer. Dit kom det imidlertid ganske 
mange, jeg hadde mer tid og kunne fortelle 
om hverdagen til disse pasientene. Da satt 
det noen og gråt i salen. Håpet er jo at en 
eller annen politiker, mellom oss sagt, skal 
ha eller i det minst kjenne noen som har 
denne type lidelse, humrer hun.

– Man ønsker jo ikke at noen skal være 
syke, men det hadde kanskje hjulpet om en 
politiker virkelig fattet interesse – da kunne 
bevilgningene komme.
– 2018 ble altså vulvaåret?

– Ja, det har det virkelig vært. Jeg holdt 
nylig Norges første kurs i vulvasykdommer. 
Jeg la ut kurset med 60 plasser før somme-
ren, og i løpet av to uker var det fulltegnet, 
med 30 stykker på venteliste.

Først i verden
– Hva handlet doktorgraden din om?

– Den handlet om lichen planus i under-
livet hos kvinner, hvor både vulva og vagina 
får åpne sår og kan gro igjen. Jeg begynte  
å forske på dette for ti år siden på Vulvakli-
nikken. Jeg var på et foredrag hvor en tann-
lege fortalte om fotodynamisk terapi på oral 
lichen planus med god effekt. Jeg har syntes 
så synd på disse kvinnene som har hatt store 
plager og lite behandlingstilbud. Nesten 
samtidig startet Nasjonal kompetansetje-
neste senteret for kvinnehelse ved Rikshospi-
talet. Jeg tok kontakt, fikk med meg en veile-
der som hadde drevet med fotodynamisk 
terapi ved Radiumhospitalet, og det endte 
med at jeg fikk en 50 % stipendiatstilling. Det 
var min idé, og jeg har vært nokså alene om 
prosjektet. Det var første gang i verden at 
den behandlingen ble testet ut mot lichen 
planus i underlivet. Vi sammenlignet med 
bruk av lokale steroider, og fant at fotodyna-
misk terapi ga langtidseffekt hos ca. 60 %  
av pasientene. Nå er det blitt en etablert 
behandling på Oslo universitetssykehus.
– Det var ikke gjort en eneste randomisert 
kontrollert studie på denne pasientgrup-
pen?

– Nei. Denne tilstanden blir trukket frem 
på vulvakongresser som den som er vanske-
ligst å behandle. Ingen har grepet ordentlig 
fatt i denne pasientgruppen.
– Bortsett fra deg?

– Det er jo litt tilfeldig, men når jeg først 
går inn for en sak, så gjør jeg det grundig.

Grundigheten preger flere områder av 
livet. Samtidig med forskningsarbeidet 
bygde hun hytte. Litt etter litt kom alt på 
plass.

«Jeg får ukentlige brev  
fra fortvilede pasienter»
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Karim Sayed mener etikken er viktig i estetisk medisin. – Disse prosedyrene kan tross alt gi komplikasjoner. Og vi redder 
ikke liv. Det gir oss et ekstra stort ansvar, sier han. Alle foto: Christian Tunge

Et spørsmål om estetikk

Kritiske røster mener det han gjør ikke er forenlig med legegjer- 
ningen. Men Karim Sayed føler seg som helsepersonell når han er  
på jobb. Om den løse huden på 

 magen har plaget henne? 
Svaret på det er ja. De siste 
årene har hun ikke en gang 
villet bade ute sammen 
med barna. Nå har kvinnen 

tatt plass på en behandlingsbenk hos Senzie 
Medispa i Oslo sentrum.

Hun har kneppet opp de lyse jeansene  
og rullet opp genseren, slik at magen er bar. 
For å beskytte øynene har hun fått låne et 
par mørke briller – spesialbriller for laser-
behandling, får vi forklart. Nå ligger hun 
helt stille mens 43 år gamle Karim Sayed, 
medisinsk ansvarlig ved klinikken, varmer 
opp huden på magen hennes ved hjelp av  
et laserapparat.

– Jeg synes dette har blitt veldig mye bedre 
allerede. Vi trenger nesten ikke flere behand-
linger etter dette, sier Sayed.

Det er andre gang kvinnen besøker klinik-
ken for å få strammet opp huden på magen. 
Flere svangerskap har gjort sitt. På førbil-
dene kan man se hvordan huden liksom 
hang ned foran navlen.

– Det er jo vanlig at huden på magen blir 
slapp etter svangerskap. Men hvis man synes 
det er veldig sjenerende, kan det være greit  
å gjøre noe med det, sier Sayed, henvendt til 
kvinnen, før han bytter laser.

– Nå går vi over til den som skyter litt. Går 
det bra?

Ikke så overfladisk
Det har gått ti år siden Karim Sayed hadde 
sitt første møte med estetisk medisin. Da var 
han nyutdannet allmennlege og aktiv musi-
ker – i løpet av karrieren har han spilt med 
blant andre A-ha, Madrugada, og Bigbang 
– samtidig som han jobbet på Gatehospitalet 
og tok vakter på Oslo legevakt.

– Etter hvert tenkte jeg: «hva kan jeg gjøre  
i stedet, som er fleksibelt?». Botox hadde 
akkurat begynt å bli populært, og en kollega 
av meg hadde begynt med det. «Bli med 
meg, jeg kan lære deg», sa kollegaen.

Den unge legen reagerte først med skepsis.
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– Jeg tenkte at det bare var tull. Man setter 
en sprøyte og fjerner noen rynker – so what? 
Men det viste seg at det er veldig faglig 
interessant. Man må forstå anatomien  
i ansiktet og hvordan musklene fungerer 
sammen. Dessuten har jeg alltid vært inter-
essert i form, kunst og design, sier Sayed.

I starten så han på botox- og fillerbehand-
lingene som en ekstrajobb – noe som var 
greit betalt, fleksibelt og passet godt med 
livet ellers. Så kom lysten til å sette seg bedre 
inn i feltet. Sayed anslår selv at han har 
brukt flere hundre timer på kurs og videre-
utdanninger innen feltet, både i Italia, Eng-
land og USA. I dag jobber han 50 % som 
medisinsk ansvarlig og overlege på Gatehos-
pitalet og for Frelsesarmeens Rusomsorg,  
og 50 % med estetisk medisin.

– Det gir en fin variasjon. Jeg hadde ikke 
fortsatt med kosmetisk medisin hvis jeg ikke 
syntes det var gøy eller spennende. Det er 
mindre overfladisk enn jeg trodde det skulle 
være, kommenterer Sayed, og utdyper:

– Mange har ting som plager dem, og som 
man godt kan forstå. Jeg merker fort når 
noe skurrer, for eksempel hvis det er en 
veldig ung jente som ønsker seg veldig store 
lepper. Men det har blitt færre av de situasjo-
nene enn jeg trodde. Jeg føler meg som 
helsepersonell når jeg er på jobb, sier han.

Marked i vekst
Sayed opererer i et marked i eksplosiv vekst. 
Tall fra Apotekforeningen viser at det i 2017 

ble solgt nesten 18 300 pakninger botuli-
numtoksin A fra norske apotek. Det er nes-
ten en tredobling siden 2010, da det ble solgt  
6 400 pakker. Selv om stoffet har hatt økt 
medisinsk bruk de siste årene, er det sann-
synlig at en god del av økningen skyldes 
nordmenns ønske om å holde rynkene på 
avstand.

– Mange føler at de ser trøtte, slitne eller 
sure ut. De fleste som kommer hit har ikke 
problemer med å eldes eller få rynker, men de 
liker ikke å gå rundt og se sinte ut, sier Sayed.

Han kan fortelle at Botox er den klart mest 
populære behandlingen de tilbyr. Filler-
behandling, som skal gi økt volum og form 
til leppe og kinnben, er en god nummer to. 
Ifølge Sayed er kundene vanlige folk i alle 
aldre, med ulike problemer de ønsker å ta 
tak i. I tillegg til laserbehandlingen han 
gjennomførte på formiddagen, skal han  
i dag behandle en pasient som er plaget 
med stramme arr i ansiktet etter at å ha blitt 
operert for kreft.

Han er ikke i tvil om at estetisk medisin er 
kommet for å bli.

– Jeg er uenig med de som sier at helse-
personell ikke bør drive med dette. Det er 
ekstremt viktig med kompetente behand-
lere. Og mennesker har alltid vært opptatte 
av hvordan de ser ut. Jeg tror ikke noe på at 
vi skaper et behov når vi driver med dette, 
sier Sayed.

Akkurat det er det imidlertid ikke alle som 
er enige i.

Kritiske røster
For er det egentlig greit at leger driver med 
estetisk medisin? Debatten har gått siden 
spørsmålet ble reist i en kronikk i Aftenpos-
ten av lege og forsker ved Senter for medi-
sinsk etikk ved Universitetet i Oslo, Henrik 
Vogt, og allmennlege Andreas Pahle.

– Å være profesjonell handler om å sette 
grenser for hva vi som leger skal gjøre. Tradi-
sjonelt er medisin en profesjon som jobber 
med sykdom. Dette er noe annet, nemlig  
å forbedre allerede friske mennesker, sier 
Vogt.

I kronikken kom Vogt og Pahle med krass 
kritikk av både plastikkirurger og leger som 
tilbyr behandlinger som Botox og fillere. 
Sammen med Norsk forening for allmenn-
medisin (NFA) ba de i etterkant Rådet for 
legeetikk om å ta stilling til om estetisk 
medisin er forenlig med legegjerningen.

– Disse legene tilbyr behandling og tjenes-
ter som gjør at forholdet til utseende i sam-
funnet ellers endres. Det er markedsdriven-
de. Å hevde at misnøyen er der uansett, er en 
uholdbar påstand. Denne praksisen er med 
på å skape et marked av misnøye over eget 
utseende, som leger igjen tjener penger på, 
argumenterer Vogt.
– Legene skaper vel ikke dette markedet 
alene?

– Nei, men det er likegyldig. Legene må 
selv ta ansvar for det de gjør, som helt nød-
vendige, muliggjørende aktører i samfunns-
utviklingen, fastslår Vogt.

– Mennesker har alltid vært opptatt av hvordan de ser ut. Jeg tror ikke noe på at vi skaper et behov når vi driver med dette, sier Karim Sayed. 

Se også Medisinsk etikk side 368
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Han legger til at det er uklart hva pasien-
ter vil få ut av kosmetiske behandlinger.

– Ettersom det er snakk om friske mennes-
ker, er det uklar indikasjon medisinsk sett. 
Det er altså uklart hva man kan få ut av det. 
Og det vil kunne oppstå skader og kostnader 
for dem det gjelder, og tapte muligheter for 
å behandle problemet på en annen måte, 
sier Vogt.
– Hva tenker du på da?

– Et menneske som er veldig misfornøyd 
med utseendet sitt, kan trenge andre måter  
å behandle det på. Mennesker som tilbys 
kirurgi, får ikke denne muligheten, sier Vogt.

Utseende betyr noe
– Jeg ser med mine egne øyne hvor mange 
som får det bedre. Det er lett å stå utenfor og 
si at dette arbeidet er meningsløst. Men når 
jeg ser hvor mye glede det gir pasientene 
mine, gir det mening for meg, sier Sayed.

Samtidig er han enig i at det for enkelte 
pasienter ikke er medisinsk behandling som 
er løsningen. Han mener en forutsetning  
for å drive med estetisk medisin er at du vet 
hvem du kan behandle.

– Noen mennesker er kronisk misfornøyd. 
De er det ikke riktig å behandle. Det er tvert 
imot etisk veldig viktig å la være. Disse pro-
sedyrene kan tross alt gi komplikasjoner,  
og vi redder ikke liv. Disse pasientene er ikke 
syke. Det gir oss et ekstra stort ansvar, spe-
sielt med tanke på risiko for komplikasjoner, 
sier Sayed.

Han får støtte fra Bjørn Tvedt, plastikki-
rurg og styremedlem i Norsk Forening for 
Estetisk Plastikkirurgi.

– Antallet studier på estetisk medisin som 
har livskvalitet som endepunkt, har økt 
siden 2010. De viser at estetisk medisin og 
kirurgi gir økt livskvalitet. Men dersom det 
dukker opp psykiske problemstillinger og 
du opererer på feil pasient, kan kosmetisk 
medisin gi en forverring. Det er derfor du 
må koble dette med kompetanse, sier Tvedt.

Tvedt har fulgt debatten om estetisk medi-

sin med interesse. I en kronikk i Dagens 
Medisin etterlyser han en anerkjennelse av 
hvor mye et attraktivt utseende betyr for 
folks livskvalitet.

– I korrekthetens navn kan man ikke si at 
det er sånn det er. Men jeg etterlyser respekt 
for andres valg og respekt for andres plager. 
Noen mennesker har kjempeproblemer 
med utseendet og det legger begrensninger 
på livskvaliteten, sier Tvedt, og kommer med 
et eksempel:

– De som har store komplekser for nesen, 
for eksempel, vil passe på å ikke bli tatt bilde 
av, de vil unngå å bli sett i profil og de vil ha 
høye skuldre i sosiale sammenhenger. Vil de 
få bedre livskvalitet ved å bli kvitt det? Selv-
følgelig, slår kirurgen fast.

Han mener bransjens rolle i å skape 
kroppspress er betydelig overdrevet. Han 
sier ikke at det ikke er en faktor i det hele 
tatt, men det avhenger av den enkelte kli-
nikks markedsføring.

– I et samfunn der én av elleve reklamer 
går direkte på utseendet, blir det ikke riktig 
å kalle aktørene som driver med estetisk 
medisin for en hovedfaktor. Det er ikke 
herfra trykket kommer, argumenterer Tvedt.

Et stort ansvar
– Leger som velger å drive med estetisk 
medisin, tar på seg et stort ansvar. Det er  
i utgangspunktet friske personer de skal 
behandle. Da skal for eksempel risikoen for 
komplikasjoner være veldig liten, sier Svein 
Aarseth, leder for Rådet for legeetikk.

De behandlet klagen fra Vogt og Pahle 
 høsten 2018. Etter to møter og én dissens  
ble rådets konklusjon at det ikke kan gis et 
generelt svar på spørsmålet som stilles. 
«Estetisk medisin er et vidt begrep, hvor det 
ikke kan trekkes en klar og generell grense 
mellom akseptabel og uakseptabel praksis», 
skriver rådet i sin uttalelse.

– Samtidig er det et grunnleggende spørs-
mål som vi ikke har greid å svare på, inn-
rømmer Aarseth:

– Er det greit for leger å gi en behandling 
bare fordi det er etterspurt? Leger i estetisk 
medisin er jo med på å definere hva som er 
«normalt». Som leger bør vi være bevisst på 
hva vi begir oss ut på når vi starter med 

denne typen behandling, sier Aarseth, og 
utdyper:

– Disse legene bidrar til å skape sitt eget 
marked. De skaper et behov og er gjennom 
sitt arbeid med på å definere hva som er 
pent og ikke. Det at en ting er tilgjengelig, 
kan være med på å normalisere det. Det tror 
jeg ikke man skal undervurdere. Jeg tror 
man må se at man er med på den utviklin-
gen, når man jobber innen dette feltet, sier 
han.

At mange som får gjennomført prosedy-
rer, er fornøyd med resultatet, er ikke spe-
sielt overraskende etter Aarseths oppfatning.
– Spørsmålet er likevel: Bør en lege gjøre 
det?
– Hva mener du selv?

– Det er ikke min greie, for å si det sånn. 
Men det er ikke noe entydig svar på det.

Komplikasjoner
– Det er disse prikkene som plager deg?

Tilbake på kontoret snakker Sayed med 
mild stemme til en kvinne. For en tid siden 
oppsto det komplikasjoner etter at hun fikk 
behandling med plasmapen ved en annen 
klinikk. Beskjeden hun fikk, var at huden 
ville være helt bra igjen etter om lag ti dager. 
Men etter flere uker var prikkene der fortsatt.

Sayed forteller at det finnes tiltak. De kan 
for eksempel forsøke å behandle det overfla-
disk, med enten peeling eller laser. Men det 
aller beste er nok å vente litt og se om det 
går over av seg selv.

Det blir ikke bare enkelt. Etter en samtale 
og fotografering av hudskaden forteller 
kvinnen at hun ikke tør å gå ut i dagslys. 
Den siste uken har hun gjort alle ærender 
utenfor huset på kveldstid, etter at det har 
blitt mørkt, for at ingen skal se hvordan hun 
ser ut.

– Det er ikke spesielt synlig. Med det er det 
kanskje mange som har sagt det til deg, spør 
Sayed.

Kvinnen nikker.
Sayed følger opp med en rekke spørsmål 

om hvor stor plass utseendet tar i kvinnens 
hverdag. Ser hun seg mye i speilet? Tenker 
hun mye på hvordan huden ser ut? Etter en 
kort samtale, der han forsikrer henne om at 
han skal gjøre det han kan for å hjelpe hen-
ne nå, anbefaler han henne å droppe fremti-
dige behandlinger. Han tror ikke hun tren-
ger det. Og dessuten:

– Når det er diskrepans mellom det man 
føler og hvordan man ser ut, er det ikke 
sikkert flere behandlinger hjelper. Da kan 
kognitiv terapi på 10�–�20 timer bedre dette 

Estetisk medisin

Begrepet estetisk medisin eller kosmetisk 
medisin brukes om medisinske behandlin-
ger der formålet er å oppnå en kosmetisk 
gevinst for pasienten. Estetisk kirurgi 
inkluderer for eksempel ansiktsløftninger 
og brystforstørrelser, mens estetisk medi-
sin blant annet inkluderer injeksjoner av 
Botox og fillere.

Kilde: Tidsskriftet

«Jeg tenkte at det bare var tull. 
Men det viste seg at det er 
veldig faglig interessant»
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– Vi mener at Rådet for legeetikk ikke svarer 
på det viktigste spørsmålet vårt: nemlig 
hvordan legeprofesjonen skal forholde seg 
til at aktørene i feltet estetisk medisin ska-
per uhelse gjennom sin praksis og med det 
handler på en måte som er moralsk uforen-
lig med god legevirksomhet. Det skriver 
Andreas Pahle, Henrik Vogt og Petter Brelin, 
leder for Norsk forening for allmennmedi-
sin, i en uttalelse til Tidsskriftet. 

– Når det sentrale argumentet vårt ikke er 
besvart, så skjønner vi ikke hvordan verken 
vi eller tilhengere av estetisk medisin skal 
kunne bruke rådets svar den ene eller andre 
veien.

De mener Nuffield Council on Bioethics’ 
rapport som rådet viser til, har mange inter-
essante poenger og i stor grad støtter deres 
syn på flere sentrale punkter.

– Men den svarer ikke på akkurat det vi 
spør om fordi den er rettet mot samfunnet 
generelt, og ikke legger spesielt vekt på  
leger som moralske aktører. Vi spør hvordan 
legeprofesjonen skal forholde seg til estetisk 
medisin, skriver de, og fortsetter:

– Rådet fortolker Nuffield-rapporten dit-
hen at det ikke er mulig å skille akseptabel 
og uakseptabel praksis i feltet estetisk medi-
sin. Dette er en feiltolkning av rapporten, 
etter vårt skjønn. Rapporten sier at det er 
vanskelig å dra helt klare grenser mellom 
terapeutiske inngrep og kosmetisk/estetisk 
medisin. Vi er enig at det kan være vanske-
lige grenseoppganger her, men tror ikke det 
vil være særlig vanskelig å identifisere aktø-
rer i denne virksomheten som kun driver 
med estetisk/kosmetisk medisin. Vi savner 
derfor at rådet sier noe prinsipielt om disse, 
utover at hver enkelt sak må vurderes for 
seg. Vi er av den oppfatning at når man skal 
vurdere enkeltsaker, så må man også ha 
prinsipielle føringer. Det ba vi rådet om, 
men fikk ingen, skriver de.

– Vi er av den oppfatning at Legeforenin-
gen bør jobbe videre med denne saken. Den 
reiser helt fundamentale spørsmål om hva 
legeprofesjonen skal være.

IRENE THORESEN RØNOLD
irene.thoresen.ronold@tidsskriftet.no
Tidsskriftet

REPORTASJE

veldig. Det er kanskje noe å tenke på? Det er 
ikke noe i veien med utseende ditt. Så hvor-
for tar det så mye plass?

Strengere regulering
Ettersom private klinikker ikke har plikt til  
å rapportere hva de gjør, er det ingen som 
vet omfanget av estetisk medisin i Norge. De 
fleste Tidsskriftet har snakket med, ønsker 
seg en strengere regulering av feltet.

– I Norge er filler regulert av Mattilsynet. 
Det er absolutt helt uansvarlig. Slik filler-
behandlingen har utviklet seg, er det i praksis 
snakk om ansiktsimplantater. Det kan gi 
alvorlige komplikasjoner: Dersom man er så 
uheldig at man sprøyter filler i en blodåre, 
kan man få store hudskader. Er man ekstremt 
uheldig, kan pasienten bli blind, sier Tvedt.

I fjor skapte det store overskrifter da en 
klinikk valgte å tilby russerabatt på leppefor-
størrelser. Tvedt frykter denne typen over-
tramp kan gi bransjen et omdømmetap. 
Derfor har han sammen med to sykepleiere 
og tre andre leger – blant dem Karim Sayed 
– valgt å etablere en ny forening, som har 
fått navnet Norsk Forening for kvalitet  
i Estetisk Medisin (NORFEM).

– Målet er å skape en seriøs og kompetent 
bransje og lage et skarpt skille mellom den 
seriøse og useriøse delen av bransjen. Vi vil 
ha krav til behandlere, krav til klinikker og 
krav til etisk praksis, sier Tvedt.

Også Norsk plastikkirurgisk forening har 
satt i gang tiltak for å stramme opp bran-
sjen. Etter en rekke medieoppslag om klinik-
ker som drev med uetisk markedsføring, 
valgte foreningen høsten 2018 å oppdatere 
sitt etiske regelverk.

Regelverket slår blant annet fast at pasien-
ter under 18 år, eller med kjente spiseforstyr-
relser, ikke må tilbys kirurgi. I tillegg står det 
at det ikke skal forekomme gratiskonsulta-
sjoner.

– Vi kan feie for egen dør. Vi har dessverre 
ikke mandat til å pålegge det store kosme-
tiske injeksjonsmarkedet tilsvarende etiske 
regler. Det må sentrale myndigheter gjøre. 
Vi ønsker derfor ikke at estetisk medisin og 
plastikkirurgi skal omtales som én stor sekk, 

men etterlyser strengere regulering også av 
den estetiske medisinen, sier Kjersti Ausen, 
leder for Norsk plastikkirurgisk forening.

Hun mener det er åpenbart at det ligger 
mye livskvalitet i å korrigere ting ved utse-
endet som plager en.

– Ett eksempel er brystrekonstruksjon 
etter kreft. Det handler i hovedsak om  
å normalisere utseendet, og alle er enige  
i at det er et offentlig anliggende. I gråsonen 
har man lyter og plager, som for eksempel 
strekkmerker etter fødsel, hvor kun de med 
vesentlige plager får offentlig korreksjon.  
I ytterkanten ligger det å optimalisere noe 
som allerede er normalt. Der ligger mange 
injeksjonsbehandlinger, mener Ausen, og 
legger til:

– Det som er spesielt med dette feltet, er  
at det kan brukes til både nyttige og unyt-
tige ting. Det er en glidende overgang. Så 
hvor skal grensen gå?

Vanskelige vurderinger
Tilbake i Karl Johans gate står en kvinne  
med ryggen mot Sayed og viser frem det  
hun mener er litt for mye fett på flankene.  
De siste årene har hun gått ned ca. 15�–�20 kilo, 
men i det siste har hun gått litt opp igjen.  
Nå håper hun på en kickstart og at en laser-
behandling skal kunne fjerne det fettet på 
nedre del av ryggen og på innsiden av lårene 
som hun ikke klarer å slanke bort selv.

– Det er ikke veldig mye fett her, da. Det er 
ikke det, sier Sayed. Det er for lite fett til å bli 
behandlet, synes jeg.

– Får jeg se hvordan det ser ut på innsiden 
av lårene? Der ser jeg du har litt irritert hud. 
Er det sånn at det gnisser? Har du vært 
plaget med eksem?

Til slutt lander Sayed på å ikke behandle 
flankene, men at det er greit å behandle 
lårene. Det er tre faktorer som gjør at Sayed 
vurderer det som riktig å gi henne denne 
behandlingen. Hun virker innforstått med 
hva den går ut på. Hun godtar det når Sayed 
forklarer henne at resultatet trolig ikke vil 
kunne bli perfekt og at hun kan få sideulik-
het. Og hun har plager i form av rød og 
irritert hud.

– Sånne vurderinger er vanskelige. Men 
det er også det som gjør det interessant. Jeg 
kunne valgt å bare tenke i kroner og øre, 
men da ville jeg ikke fått sove om natten, 
sier han.

IRENE THORESEN RØNOLD
irene.thoresen.ronold@tidsskriftet.no
Tidsskriftet

Debatten fortsetter

«Det er åpenbart at det ligger 
mye livskvalitet i å korrigere 
ting ved utseendet som  
plager en»
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Gravgården ved Hadamar-instituttet, der ofrene etter nazistenes eutanasiprogram ble lagt i massegraver. Hadamar-
instituttet var et av seks sykehus og sanatorier i Tyskland og Østerrike der programmet ble utført. Foto: United States 
Holocaust Memorial Museum

Når medisinen går  
i ondskapens tjeneste

Historien har lært oss at de første små skrittene mot båssetting 
og fremmedgjøring av mennesker kan lede opp mot en senere 
katastrofe. Faren for avhumanisering gjelder i høyeste grad leger.

«Hvis du er født i et land eller en tid der ingen 
kommer for å drepe din kone eller dine barn,  
og heller ikke noen kommer for å be deg drepe 
andres koner og barn, så takk din Gud og gå  
i fred. Men hold fast ved denne tanken: Du har 
kanskje vært heldigere enn meg, men du er ikke 
et bedre menneske» (1).

Dette sitatet fra Jonathan Littells 
bok om SS-oberstløytnant Aues 
udåder på Østfronten under 
den tyske invasjonen i 1941�–�42 
har en uhyggelig undertone: 
Alle mennesker er disponert  

til å utføre onde handlinger hvis «de rette 
omstendigheter» (sosiale, politiske, ideolo-
giske) er til stede. En slik påstand hviler på 
en antagelse om at menneskenaturen er 
ekstremt påvirkbar og at menneskelige 
handlinger er ytterst situasjonsbestemte, 
noe som er understøttet både av moderne 
moralpsykologisk forskning og holocaust-
forskning (2–4). Hvis det er slik at menneske-
naturen er så påvirkbar, så bør mange trekk  
i vår samtid gjøre oss årvåkne overfor svikt  
i medfølelse med og brennemerking av folk 
og folkegrupper. Flyktningstrømmer som 
følge av fattigdom, kriger og klimakriser vil 
med stor sannsynlighet øke fremover. Sam-
tidig ser vi også økende stigmatisering av 
folkegrupper samt sosial og politisk ustabili-
tet i mange deler av verden (5).

At utøvelsen av vold er mer avhengig av 
situasjonen enn personens karakteregen-
skaper, kan fra et profesjonsetisk perspek- 
tiv virke som en tvilsom påstand. Vi liker  
å tenke at personlig overbevisning, utdan-
ning og robuste, stabile karaktertrekk utgjør 
et godt vern mot moralsk korrumpering. 
Særlig tenker vi at vår personlighet danner 
skranker, særlig mot å utøve grov vold og 
drap på mennesker uansett kjønn og alder. 
Det synes imidlertid ikke å være tilfellet.

Betingelsene for at vanlige mennesker kan 
begå drap og etnisk rensing, er sammen-
satte, men likevel høyst nærliggende og 
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reelle. Vi vet i dag at «vanlige» tyske familie-
fedre og politisoldater deltok i de verste 
massemyrderier i historien på Østfronten 
under den tyske invasjonen av Sovjetunio-
nen fra juni 1941. Vi vet at mange av disse 
personene ikke engang var nazister og at  
de ikke ble tvunget til å gjøre sine ugjernin-
ger, ei heller ble de få som vegret seg mot  
å drepe, straffet på noen måte (3, 5, 6). Det 
samme gjaldt de legene og sykepleierne 
som ikke ville utføre drap på uskyldige 
pasienter som en del av nazistenes eutanasi-
program i 1939�–�41, et program for drap på 
syke og psykisk utviklingshemmede som  
ble videreført i det skjulte til krigens slutt 
(7). Og ikke minst vitner i nyere tid folke-
mordene og etnisk rensing i Bosnia og 
Rwanda at «vanlige mennesker» kan bli 
mordere, endog massmordere (3, 8).

Teorier om ondskap
Teorier om kollektiv ondskap, definert som 
ondskap på vegne av sosiale/etniske grupper 
med den hensikt og mot personers vilje  
å påføre ubotelig skade og lidelse, har flere 
forklaringsmodeller (3). Mest kjent er teo-
riene til den polske sosiologen Zygmunt 
Bauman om distansering og byråkratisering 
som grunnlag for kollektive overgrep. Essen-
sen i Baumans syn er at nærhet skaper 
 moralske bånd og impulser som må over-
vinnes for at grupperelatert vold i stor skala 
skal være mulig. Dette skal ha vært grunnen 
til at nazistene etter hvert gikk over fra 
ansikt til ansikt-drap til systematisk utryd-
ning ved gass kombinert med fysisk og 
ideologisk avhumanisering av ofrene. Dis-
tansering ble særlig nødvendig da man etter 
hvert skulle utføre massedrap også på kvin-
ner og barn i alle aldre (3, 5).

Haken ved Baumans syn, som særlig histo-
rikere i nyere tid har vist (3, 4, 9), er at det  
i liten grad var moralske anfektelser som 
fikk unge tyske soldater til å reagere på 
volden de utførte. Det var voldens sterke 
sanseinntrykk (syn og lyd) som ga psykiske 
traumer hos gjerningsmennene, mens 
evnen til empati med ofrene, hvis den var 
der i utgangspunktet, ble minimalisert  
etter ganske kort tid. Lifton beskriver i sin 
berømte studie hvordan legene i Auschwitz 
etter 1�–�2 uker med såkalt «ramp duty», der 
de skulle lede seleksjonsprosessene når 
jødetransportene kom inn, etter hvert 
 hadde få skrupler ved det de gjorde (10).  
Det var altså ikke medfølelse med ofrene 
som tvang nazistene, med hjelp fra tyske 

leger, til å revolusjonere henrettelsemeto-
dene fra skyting til ihjelgassing.

Teoriene, særlig til den tyske sosialpsyko-
logen Harald Welzer (4), er at volden i stor 
grad ble en referanseramme som personene 
godtok og tilpasset seg. Krigen skaper et 
handlingsrom der det som før var ansett 
som helt uhørt og umulig, blir mulig. Vol-
den blir et sosialt lim for den utøvende 
gruppen. Drap er ødeleggende, men bare  
for ofrene, ikke for drapsmennene , hevder 
Welzer: «Behovs potensialet til helt normale 
mennesker, som kan være harmløst eller 
godtatt bare i bestemte samfunnsnisjer, 
eller omgitt av trusler om sanksjoner, kan 
utfolde seg fullstendig annerledes under 
nye omstendig heter. Og det er hele hemme-
ligheten bak nasjonalsosialismens umen-
neskelige utfoldelse: Åpningen av sosiale 
handlingsrom der det som tidligere var 
forbudt, plutselig blir tillatt» (4, s. 37).

Fra den politiske etikkens perspektiv er 
ikke dette optimistiske toner. Men det er det 
heller ikke for den medisinske etikken og 
profesjonsetikken. Kanskje særlig er det to 
ting som en profesjonsetikk må være bevisst. 
Det ene er at etiske prinsipper i liten grad 
bidrar til å forhindre overgrep, selv om perso-
nen i utgangspunktet er en skolert og etisk 

bevisst person. Prinsipper kan omtolkes og 
tilpasses den aktuelle situasjonen, slik leger 
har brukt hippokratiske prinsipper om vel-
gjørenhet til å forsvare drap på uskyldige: 
Man drepte for å spare pasientene for det 
man mente var et uverdig liv i lidelse (7, 11, 
12). I tillegg er empati og evne til medfølelse 
med andre mennesker som utviklingspsyko-
logisk og evolusjonsbiologisk produkt i liten 
grad i stand til å hindre at mennesker begår 
overgrep mot andre (3). Vanens makt er stor, 
også når det gjelder umoral. Medisinen er 
intet unntak.

Når profesjonsetikken forvitrer
Historien har tvert imot lært oss at noen av 
de som vi tillitsfullt betror vår skjebne og 
våre liv til, kan svikte når det gjelder som 
mest. Leger spilte en sentral rolle i naziste-
nes folkemord og ikke minst i drapet på 

Karl Brandt, Adolf Hitlers da 43 år gamle livlege, ble dømt til døden ved hengning i Nürnbergprosessen.

«Det er ingen yrkesgruppe 
som har så stor makt og 
tillatelse til å intervenere  
i andre menneskers liv som 
legene»

26
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psykiatriske pasienter, funksjonshemmede 
og psykisk utviklingshemmede. 70 000  
ble drept i det offisielle eutanasiprogram-
met (T4-programmet) som ble avsluttet  
i 1941, men drapene på pasienter fortsatte 
under ledelse av Hitlers sjefslege Karl  
Brandt i det skjulte frem til krigens slutt.  
Til sammen ble nærmere 250 000 mennes-
ker drept (7).

Erfaringene legene gjorde i eutanasipro-
grammet, blant annet med gassing av 
 pasienter i lastebiler, ble senere brukt til  
å utvikle gasskamre til bruk i tilintetgjørel-
sesleirene. I tillegg tok tyske leger livet av  
2 500 menn, kvinner og barn i medisinske 
eksperimenter (7). Lik fra døde og henrettede 
samt biologisk materiale fra ofrene ble  
brukt i undervisning ved tyske universiteter  
i medisinutdanning helt opp til 1990-årene 
(10, 12). Det tok nesten 70 år før den tyske 
legeforeningen i 2012 offentlig beklaget tyske 
legers deltagelse i Holocaust. Karl Brandt 
holdt helt til sin henrettelse i Nürnberg fast 
ved at drapet på syke mennesker var en 
barmhjertighetsgjerning og dermed en god 
moralsk handling. Han omdefinerte det 
klassiske legeetiske prinsippet om å handle 
godt til at drap var i det godes tjeneste (13). 
De fleste av de som ble dømt for drap og 
folkemord i 1946�–�47 slapp ut etter noen få  
år og fortsatte senere i sine yrker som virk-
somme leger og sykepleiere (10, 11).

Hvordan kunne det skje?
Det er mange forsøk på å forklare medisi-
nens forfall i denne perioden. Man kan ikke 
se bort fra den rollen som rasehygienen 
spilte i mellomkrigstiden. Dette gjaldt ikke 
bare i Tyskland, både amerikansk og norsk 
medisin hadde betydelige innslag av rase-
hygienisk praksis og tenkning. Nazistenes 
lovgivning om rasehygiene fra 1935 var 
betydelig inspirert av amerikansk sterilise-
ringslovgivning fra 1907. Norge innførte en 
steriliseringslov i 1933 basert på tyskinspi-
rerte rasehygieniske prinsipper. Forskjellen 
var at den norske loven ga enda mindre 
rettsvern enn den tyske, ettersom den tillot 
tvangssterilisering uten dom (14). Den 
 norske steriliseringsloven ble ikke revidert 
før i 1971.

I Tyskland var en viktig årsak til legeetik-
kens korrumpering den mulighet for makt 
og de karrieremuligheter både antisemittis-
men og rasehygienen skapte for tyske leger 
da jødiske leger mistet sine stillinger fra  
og med nazistenes maktovertagelse i 1933. 

Forfølgelsen og oppsigelsen av den jødiske 
delen av legestanden medførte at «arisk 
rene» og ofte langt mindre dyktige leger fikk 
karrieremuligheter og stillinger ved de tyske 
universitetene. Legene hadde i tillegg en 
helt spesiell plass i Hitlers prosjekt som 
«biologiske soldater». De skulle fremme den 
«ariske revolusjonen» gjennom tvangssterili-
sering, utestengning og direkte drap på 
uskyldige mennesker (9, 10). Likevel kan det 
synes som om en viktig årsak til at medisi-
nen så lett kunne bli et bytte for nazismens 
ideologi og propaganda, også er å finne  
i den kimen til umoral som ligger i legerol-
len og i det rådende biomedisinske kunn-
skapssynet.

«Leger er eksperter på dehumanisering»
At det er trekk ved legerollen og medisinens 
kunnskapssyn som kan fremme umoral,  
er blant påstandene holocaustforskeren 
Michael Grodin fremsetter i boken Medicine 
after the Holocaust (15). Det betyr ikke at 
leger er spesielt ondere eller mindre gode 
enn andre, men at legeyrket forholder seg  
til død, blod, sykdom og menneskelig sår-
barhet på en helt spesiell måte. Det er ingen 
yrkesgruppe som har så stor makt og tilla-
telse til å intervenere i andre menneskers liv 
som legene.

Den biomedisinske kunnskapen omfatter 
biologi, kropp, vev og anatomiske struktu-
rer, og i mindre grad kunnskap om det syke 
mennesket som et følende, tenkende og 
erfarende subjekt. For å behandle må en 
lege ha et betydelig fokus på sykdommens 
årsaker og kanskje i mindre grad på den 
sykes opplevelse som pasient. En lege hel-
breder mange ganger gjennom å skade og 
gjennomfører undersøkelser som er inva-
sive og som kan være smertefulle. Det stik-
kes og skjæres, hud og slimhinner blottleg-
ges, det kuttes i hudnerver og skrus i ben. 
Alt dette for å hjelpe. Samtidig må legen 
trøste den sørgende, informere den som er 
engstelig og bringe de mest alvorlige bud-
skap til pasient og familie med empati og 
omtanke.

Men i dette «legende» arbeidet må en lege 
også kontrollere egne følelser og innta en 
emosjonell avstand til andres smerte og 
lidelse. Dette synliggjør en dobbelthet  
i medisinen som legen må forholde seg til: 
både å påføre og lindre lidelse. I dette skjæ-
ringspunktet mellom medmenneskelig 
nærhet og distanse til lidelse er det av uvur-
derlig betydning å bevare følsomhet for 

Resultatet av et medisinsk eksperiment med fosfor utført av leger i Ravensbrück konsentrasjonsleir. Foto: United States 
Holocaust Memorial Museum

«Vi vet at propaganda  
og gruppepress på kort tid 
kan bryte ned evnen til 
medfølelse»
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andre. Her ligger det alltid en fare for  
å utvikle ufølsomhet. Derfor kunne også  
en overlevende fra Auschwitz si: «Legen,  
hvis han ikke lever i en situasjon der gren-
sene er veldig tydelige, er en farlig person» 
(7, s. 430). Vi vet også at propaganda og grup-
pepress på kort tid kan bryte ned evnen til 
medfølelse.

Studier av empatiutvikling i løpet av me-
disinstudiet viser at studentene midtveis  
i studiet kan se på medfølelse og empati 
som en trussel mot profesjonalitet (16). Det 
er også dokumentert i internasjonal forsk-
ning at medisinstudentene strever med en 
legerolle der både medfølelse og profesjo-
nell distanse skal balanseres (17).

Utfordringer i fremtiden
«Skjebnen til de europeiske jødene var  
beseglet fra det øyeblikket en funksjonær  
i 1933 gjennom en forordning slo fast  
hvem som var ‘arisk’ og hvem som ikke  
var det» (5). Disse ordene fra den berømte 
holocaustforskeren Raul Hilberg rammer 
inn kjernen i det nasjonalsosialistiske pro-
sjektet og dermed et av de største massemyr-
derier verden har sett. Med den tyske sosial-
psykologen Harald Welzers ord: «En viktig 
forutsetning (for myrderiene under Holo-
caust, min anm.) var tesen om at mennesker 
er radikalt og uforsonlig ulike og at fredelig 
sameksistens uavhengig av kultur og etnisk 
opprinnelse er en umulighet» (ibid). Er det 
noen som kjenner igjen denne tankegan-
gen? Å glemme det menneskelige subjektet  

i medisinen kan under gitte betingelser få 
katastrofale følger. Vi trenger derfor en profe-
sjonsetikk i medisinen som vektlegger kri-
tisk refleksjon og analyse, men også kultive-
ring av moralsk sensitivitet og omsorgsevne.

Dersom faren for avhumanisering gjelder 
leger – en gruppe som innehar stor tillit  
og status blant befolkningen – må vel  
også denne faren kunne gjelde oss alle? 
Flyktningstrømmene vi ser i dag er antage-
lig bare begynnelsen på enda større folke-
vandringer som vil komme med bakgrunn  
i krig, fattigdom og miljøødeleggelser. Dette 
vil virkelig sette vår toleranse og respekt  
for andre mennesker på prøve. Welzer sier 
igjen: «For at mennesker skal bestemme  
seg for å drepe andre mennesker, holder  
det at de føler seg eksistensielt truet, og/eller 
legitimt oppfordret til det og/eller at de ser 
en politisk, kulturell eller religiøs mening  
i det». Historien har lært oss at de små  
første skritt mot å fremmedgjøre og sette 
mennesker i bås kan lede opp mot en senere 
katastrofe. Vi trenger derfor en politisk 
offentlighet som er vidsynt og inkluderen-
de, ikke en som er snevert nasjonalistisk  
og selvsentrert, konfronterende og eksklu-
derende.

PER NORTVEDT
p.nortvedt@medisin.uio.no
er professor emeritus i medisinsk etikk, Senter for 
medisinsk etikk, Det medisinske fakultet, Universi-
tetet i Oslo.
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen 
interessekonflikter.

Noen av hundrevis av bevarte hjerner fra barn med 
fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser som ble drept 
i nazistenes eutanasiprogram. Foto: Ronald Zak / NTB 
Scanpix
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Etik ken i es te tik ken

Rå det for le ge etikk har ar bei det med pro blem stil lin ger rundt es te-
tisk me di sin i leng re tid. Her sva rer rå det på kon kre te spørs mål fra 
Norsk for en ing for all menn me di sin.

på uli ke for mer for mar keds fø ring. Kla ge ne 
be hand les ett er Reg le ment for Rå det for 
le ge etikk og en der ofte med kri tikk for 
brudd på reg le ne om mar keds fø ring. Fle re 
ak tø rer har i sine utt a lel ser på pekt at det er 
«for til fel dig» hvil ke brudd rå det får kjenn-
skap til, at det der med ram mer ak tø re ne 
skjevt og at det er ut ford ren de å drive mar-
keds fø ring på et pri vat mar ked i sam svar 
med de etis ke reg le ne.

Pri va te hel se tje nes ter er et vok sen de mar-
ked, hvor kon kur ran se og inn tje ning pre ger 
og ska per et be hov for å mar keds fø re tje nes-
te ne på en helt an nen måte enn hel se tje nes-
ter tra di sjo nelt har vært mar keds ført.

Rå det for le ge etikk me ner li ke vel at det er 
sta dig vik ti ge re at le ger mar keds fø rer sine 
tje nes ter på en nøk tern måte og i over ens-
stem mel se med Etis ke reg ler for le ger. Det  
er vik tig for le ge stan dens le gi ti mi tet og til lit 
og i et pri ori te rings- og sam funns øko no-
misk per spek tiv. Ho ved po en get med de 
strenge reg le ne er å sig na li se re ty de lig at 
le ger ikke skal bi dra til å ska pe unø dig hel se-
angst og urea lis tis ke for vent nin ger til hva 
le ge tje nes ten kan bi dra med.

I den ne sam men heng vil vi sær lig vise til 
Etis ke reg ler for le ger kap. III, § 1 (rå dets 
ut he ving):

Mar keds fø ring og an nen in for ma sjon om le ge-
tje nes ter kan bare in ne hol de opp lys nin ger om:
•  virk som he tens lo ka li se ring, åp nings tid og 

ad mi nist ra sjon
•  prak sis type, spe sia li tet (kfr. § 2 ne den for)  

og titt el (kfr. § 3 ne den for)
• dia gnos tis ke og te ra peu tis ke me to der
• pri ser

er et vidt be grep, og det kan ikke trek kes en 
klar og ge ne rell gren se mel lom ak sep ta bel 
og uak sep ta bel prak sis. Det er utvil somt  
en rek ke virk som he ter som ikke dri ver det 
rå det vil vur de re som etisk ak sep ta bel prak-
sis, men hvor vidt en virk som het er etisk 
ak sep ta bel, må vur de res kon kret i hvert 
til fel le. Sen tra le fak to rer vil ett er rå dets vur-
de ring være fag lig in te gri tet, mar keds fø r- 
ing og in for ma sjon om tje nes ten ge ne relt og 
til den kon kre te pa si ent, hvil ke vur de rin ger 
som gjø res, hvem tje nes ten til bys til og 
hvil ken kon tekst tje nes ten ytes in nen for.

Vi vil i den sam men heng sær lig vise til 
Etis ke reg ler for le ger kap. I, §§ 2, 3, 7, 8, 9, 10 
og 12 og kap. III om mar keds fø ring og an nen 
in for ma sjon om le ge tje nes ter (9).

Skal slik virk som het kun ne kal les  
«le ge virk som het»?
Over ord net er det en in ter es sant pro blem-
stil ling hvor vidt es te tisk me di sin fak tisk 
fal ler inn un der le gers ho ved opp ga ve slik 
den er frem stilt i Etis ke reg ler for le ger kap I, 
§ 1: «(…) Le gen skal hel bre de, lind re og trøste. 
Le gen skal hjelpe syke til å gjen vin ne sin 
hel se og fris ke til å be va re den».

I alle til fel ler er med lem mer av Le ge for- 
 en in gen bun det av våre etis ke reg ler.

Er slik virk som het for en lig med be stem-
mel ser om mar keds fø ring av le ge tje nes-
ter i Etis ke reg ler for le ger?
Det må vur de res kon kret i hvert til fel le om 
mar keds fø ring og an nen in for ma sjon om 
tje nes ten er i sam svar med Etis ke reg ler for 
le ger kap. III.

Rå det for le ge etikk får sta dig fle re kla ger 

I to mø ter i 2018 be hand let Rå det for le ge-
etikk en prin si pi ell kla ge fra Norsk for- 
 en ing for all menn me di sin (NFA). Kla gen 
om hand let ut øv el sen av «es te tisk me di-
sin», her et sam le be grep for kir ur gisk og 
ikke-kir ur gisk be hand ling der det av gjø-

ren de hen sy net for å ut fø re inn gre pet er av 
es te tisk, ikke me di sinsk, ka rak ter.

Pro blem stil lin ger knytt et til es te tisk me di-
sin er tid li ge re tatt opp av Hen rik Vogt og 
An dre as Pah le i avis ar tik ler (1, 2) og i Tids-
skrif tet (3).

Rå det for le ge etikk har også tid li ge re 
ar bei det med dis se spørs må le ne. Vi har 
jevn lig fått kla ger – sær lig knytt et til mar-
keds fø ring. I 2016 ar ran ger te vi et se mi nar 
med titt el Etik ken i es te tik ken der vi øns ket 
dia log med ut øve re av kos me tisk kir ur gi. 
Norsk for en ing for es te tisk plas tikkir ur gi 
or ga ni se rer de fles te av den ne ty pen kir ur-
ger og er en un der grup pe av den fag me di-
sins ke for en in gen Norsk plas tikkir ur gisk 
for en ing. Virk som he ten er re gu lert av for- 
 skrif ter (4, 5) og in ter ne ret nings lin jer (6, 7).

I dett e ar bei det har Rå det for le ge etikk 
støtt et seg på en rap port fra Nuffields Coun-
cil on Bioethics (8). Vi be mer ker at vårt svar 
ble av gitt med en mind re talls utt a lel se (ett 
med lem).

Vi de re i den ne ar tik ke len vil spørs må le ne 
fra Norsk for en ing for all menn me di sin være 
mel lom titt e len, mens rå dets utt a lel se føl ger 
i hvert på føl gen de av snitt.

Er virk som he ter der le ger ut ø ver es te tisk 
me di sin «etisk ak sep ta bel prak sis»?
Rå det for le ge etikk me ner at det ikke kan gis 
et ge ne relt svar på dett e. «Es te tisk me di sin» 

«Vi har jevnlig fått klager –  
særlig knyttet til markeds- 
føring»
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bak grunn av en rek ke mo men ter, som navn 
på virk som he ten, lo ka li se ring, åp nings tid, 
skil ting, om det er se pa ra te støtt e tje nes ter/
hjel pe per so nell.

Er det ri me lig at Le ge for en in gen stil ler 
seg bak den ne virk som he ten? Skal Le ge-
for en in gen f.eks. gi ju ri disk bi stand 
der som dis se le ge ne ska der men nes ker  
i sin virk som het?
Vil kår for med lem skap frem går av Le ge for-
en in gens lo ver, og der be stem mes det også 
hvil ke rett ig he ter med lem mer har. At en 
lege er med lem av Le ge for en in gen, be tyr 
ikke at for en in gen nød ven dig vis stil ler seg 
bak/går god for med lem mets virk som het.

Mott att 21.11.2018, god kjent 3.1.2019.

SVEIN AAR SETH
svein.aarseth@vikenfiber.no
er spe sia list i all menn me di sin og i ar beids me di sin, 
fast le ge og le der for Rå det for le ge etikk.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

Opp lys nin ge ne må re flek te re me di sinsk all ment 
ak sep ter te og/el ler vi ten ska pe lig do ku men ter te 
in di ka sjons stil lin ger og/el ler me to der. Opp lys-
nin ge ne må ikke in ne hol de noe som er 
urik tig el ler villeden de over for pub li kum. 
Mar keds fø ring som kan ska pe angst, for-
dom mer el ler urea lis tis ke for vent nin ger  
til hel se tje nes ten, må ikke fore kom me.

Mar keds fø ring el ler an nen in for ma sjon 
skal ikke om ta le mu li ge el ler for ven te de re-
sul ta ter av de fi ner te tje nes ter, el ler tje nes te-
nes kva li tet. Det skal ikke be nytt es for mu le rin-
ger som kan gi pub li kum inn trykk av  
at man ved å unn la te å be nytt e de an non ser te 
tje nes ter kan sett e egen el ler and res so ma tis ke, 
psy kis ke el ler so si a le hel se i fare.

Mar keds fø ring og in for ma sjon om le ge virk-
som het må være i over ens stem mel se med de 
in ten sjo ner som frem går av fo ran stå en de.

Det har vært ett er lyst stør re åpen het og mer 
in for ma sjon om rå dets prak sis på dett e 
om rå det, og i 2017 tok vi ini tia tiv til å end re 

Reg le men tet for Rå det for le ge etikk. For-
slage ne ble ved tatt av Lands sty ret i 2018, og  
i den ne sam men heng vil vi sær lig frem he ve 
at brudd på kap. III om mar keds fø ring nå 
som ho ved re gel ikke vil unn tas off ent lig het, 
med unn tak av per son sen si ti ve og taus hets-
be lag te opp lys nin ger.

Es te tisk me di sin som «eks tra tje nes ter»  
i det off ent li ge hel se ve se net
Rå det ble også bedt om å vur de re etik ken 
der off ent li ge tje nes te yte re til byr es te tisk 
me di sin som en til leggs yt el se. Dett e er  
kre ven de for ut øver ne. Rå det for ut sett er at 
le ge ne har av klart med sine opp drags gi ve re 
(kom mu ne, hel se fo re tak, re gio na le hel se - 
fo re tak) at de har an led ning til å til by slike 
tje nes ter (kfr. hel se per so nello ven § 19). Det 
sen tra le er at virk som he te ne or ga ni se res 
slik at det blir ty de lig for pa si en te ne hva 
som er del av det off ent li ge sy ste met og hva 
som ikke er det. Om det fore lig ger en sam-
men blan ding, gjø res en to tal vur de ring på 

LIT TE RA TUR
1 Vogt H, Pah le A. «Es te tisk» me di sin og kir ur gi er 

alt an net enn es te tisk for le ge stan den. Af ten po sen 
30.8.2018.  (3.1.2019).

2 Vogt H, Pah le A. Det er ikke unød ven di ge kos me tis-
ke inn grep vi le ger er ut dan net til. Kos me tikk le ger 
tren ger etis ke gren ser. Af ten pos ten 16.4.2018.  
(3.1.2019).

3 Vogt H, Pah le A. Le ge pro fe sjo nens (kosm)etis ke 

pro blem. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138.   
doi: 10.4045/tidsskr.18.0607.

4 FOR-2005-07-01-749. For skrift om mar keds fø ring  
av kos me tis ke inn grep.  (3.1.2019).

5 FOR-2000-12-21-1387. For skrift om til la tel se til å ut fø re 
kos me tisk kir ur gis ke inn grep.  (3.1.2019).

6 Norsk Forening for Es te tisk Plas tikkir ur gi. Etis ke 
ret nings lin jer.  (10.11.2018).

7 Norsk Forening for Es te tisk Plas tikkir ur gi. Fag li ge 
an be fa lin ger for ut øv el se av in tim kir ur gi i Norge.  
(3.1.2019).

8 Cos met ic procedures: eth i cal is su es. Lon don: 
Nuffield Council on Bioethics, 2017.  (3.1.2019).

9 Den Nors ke Le ge for en ing. Etis ke reg ler for le ger.  
(3.1.2019).

Se også reportasje side 360



370 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 4,  2019;  139

LEGELIVET

Keiserens nye ord

LITTERATUR
1 Braathen F. Trenger hjelp til å forstå egne titler. Aftenposten 2.3.2011.  (2.3.2011).
2 Hem E. Erlend Hem svarar. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1744. 
3 Bredeveien JM. Diagnose: utestengt. Dagsavisen 23.12.2018.  (23.12.2018).
4 Fagbladet Journalen. Leger ansettes via Facebook.  

https://fagbladetjournalen.no/leger-ansettes-via-facebook/ (4.10.2018).

5 Storvik AG. Høyesterett: LIS-leger er praksisarbeidere. Dagens Medisin 30.10.2013.  
(9.5.2015).

6 Svanstrøm C. Legens nye status presens. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137.   
doi:  10.4045/tidsskr.17.0711.

Ordet doktor innga tidligere en viss ærefrykt og status, 
men nå florerer det av konkurrerende, lekre yrkestitler 
der ute. Trenger legestanden en omdømmestylist?

Har leger et imageproblem? Hvis man kikker rundt på jobbportalen 
LinkedIn, kan man begynne å lure. Andre yrkesgrupper smykker seg 
med avanserte, fasjonable yrkestitler, mens vi «bare» er leger (even-
tuelt MD om vi ønsker å høres litt internasjonale ut). En venninne 
som nylig avsluttet en bachelor i økonomi, og som nå trakter kaffe 
og printer dokumenter i et konsulentfirma, betegner seg som Key 
Account Manager, hvilket unektelig høres imponerende og profesjo-
nelt ut.

Det synes å ha gått inflasjon i engelske, til dels meningsløse og 
overdådige yrkestitler. En selger i klesbutikken gjenoppstår som 
kunderelasjonsleder, personvernombudet er plutselig blitt Data 
Protection Officer, og ledere er plutselig både CEO, COO, CFO og CSO 
(noen som vet forskjellen?). Språkrådet må faktisk på jevnlig basis 
assistere sjefer og ansatte med å oversette uforståelige titler (1).

Legenes titler har blitt endret flere ganger det siste århundret (2). 
Fra doktor til lege, deriblant turnuslege, assistentlege og overlege. 
Fra 2017 har vi fått LIS-begrepet for alle leger i spesialisering. Turnus-
lege har blitt LIS1, og siden det er for få LIS1-stillinger i forhold til 
antall søkere, har det også oppstått nye, uformelle stillingstitler som 
innkomstlege og LUS (lege uten turnus). I disse jobber nyutdannede 
leger – gjerne uten tilstrekkelig veiledning og opplæring – for å nå 
opp i kampen om å få starte spesialiseringsløpet sitt (3, 4).

I rekken av ikke spesielt pretensiøse titler vi leger omtales med,  
er dommen i Høyesterett om at leger i spesialisering er å anse som 
praksisarbeidere uten rett til fast ansettelse (5). Der har du en tittel 
som garanterer at du ikke blir headhuntet om du legger den til på 
CV-en i alle fall!

Mens legetittelen, og kanskje spesielt ordet doktor tidligere innga 
status og respekt, opplever mange nå at legenes autonomi svekkes. 
Tidligere redaktør av yngreleger.no, Trude Basso, fastslo i et intervju 
med Tidsskriftet i fjor at «vi er blitt arbeidstakere – vi har ikke den 
maktposisjonen vi hadde tidligere» (6). Kanskje ville vi lettere ha fått 
gjennomslag i kampen for bedre arbeidsvilkår om vi hadde pran-
gende, aktverdige titler?

Man trenger bare å kombinere ord som chief, executive, head, 
senior, president og key i en passe diffus miks og vipps: et nytt status-
symbol på adgangskortet – eller en respektabel undertittel på grav-

steinen når den tid kommer. LIS1 kan bli til Chief Emergency Room 
Vassal, og LIS2 kan gjenoppstå som Lead Epicrisis Executive Manager. 
Fastleger burde tituleres med en tittel som viser at de bærer resten 
av helsevesenet på sine skuldre. Kanskje et navn som Executive  
Handler, Concierge & Coordinator of Extensive Health Services kunne 
yte dem rettferdighet? Overlege heter i dag Senior Consultant på 
engelsk, men med så mye ansvar og erfaring er det på sin plass  
å utvide tittelen til noe mer høytsvevende som Key Chief Medical 
Senior President.

Ord har betydning. På samme måte som de enkelte nukleinsyrene 
A, T, C og G kan gi opphav til all verdens fantastiske skapninger når 
de kombineres til DNA, kan bokstaver danne ord og setninger som 
berører oss, informerer og påvirker atferd. Ord kan såre og motivere, 
bygge tillit eller gi makt. Ord danner grunnlag for identitet. Hvor-
dan vi beskriver karakteristika som legning, kjønn, yrke og livssyn, 
har betydning for hvordan vi selv og andre forstår og ser oss. En 
yrkestittel er altså ikke «bare ord». Jeg leste nylig om indere som 
heller ville ha en fin yrkestittel enn lønnsforhøyelse, fordi det økte 
sjansen for å lykkes på ekteskapsmarkedet. En tittel kan vise ansvars-
område og myndighet, inngi tillit og etablere kredibilitet.

Heldigvis er ikke pompøse titler det vi trenger for å gjøre en god 
jobb. Begrep som overlege er selvfølgelig ikke bare ord. Benevnelsen 
rommer både erfaring, kunnskap, slit og tårer. Det samme kan man 
si om både LIS og LUS. Jålete tittel eller ei – jeg er stolt av å være lege. 
La oss fortsette å være en yrkesgruppe som setter faget og pasienten  
i sentrum, som fokuserer på innhold fremfor staffasje. Vi vinner 
kanskje ikke konkurransen om den mest prangende tittelen på 
visittkortet, men det er helt ok så lenge vi bedrer livet til pasientene 
våre.

INGRID HOKSTAD
ihokstad@gmail.com
er lege og stipendiat ved Revmatismesykehuset  
på Lillehammer.

«Vi vinner kanskje ikke konkurransen om 
den mest prangende tittelen på visittkortet, 
men det er helt ok så lenge vi bedrer livet til 
pasientene våre»
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Hvor for vel ger mann li ge og kvin ne li ge le ger 
uli ke spe sia li te ter?

Mo ti va sjons fak to re ne for valg av spe sia li te ter er  
i ut gangs punk tet ikke så for skjel li ge blant menn og 
kvin ner, men til slutt vel ger de li ke vel ulikt. Er det for  
lite opp merk som het rundt kjønns for skjel ler i me di sinsk 
ut dan ning?

I ja nu ar 2019 var 62 % av LIS-le ge ne kvin ner (1). For de lin gen i de  
uli ke spe sia li te te ne vi ser at det fort satt er menn som do mi ne rer  
i de så kal te pre sti sje tun ge spe sia li te te ne, for eks em pel i kir ur gis ke 
spe sia li te ter med unn tak av gy ne ko lo gi (2) og i le den de stil lin ger.  
I thoraxkirurgi er det for eks em pel bare fire yr kes ak ti ve kvin ne li ge 
spe sia lis ter av 66 til sam men (3). Kvin ne an de len er også lav in nen 
nev ro ki rur gi og or to pe disk kir ur gi.

En svensk ph.d.-stu die vis te at klas sis ke for skjel ler mel lom menn 
og kvin ner kom til syne mot slutt en av stu di e ne, når de unge le ge ne 
kom mer ut i prak sis (4). I be gyn nel sen av stu di et var for vent nin ge ne 
til ut dan nin gen, kar rie ren og ar beids li vet gan ske like uav hen gig av 
kjønn. Me di sin stu den te ne had de høye am bi sjo ner om å kun ne kom-
bi ne re en me nings full jobb med fa mi lie og fri tid, og vur der te dett e 
høy ere enn lønn og kar rie re mu lig he ter. Dis se pre fe ran se ne end ret 
seg un der veis i stu di et, ba sert på er fa rin ge ne le ge ne gjor de seg da 
de var i kli nisk prak sis.

Le ger av beg ge kjønn lot seg av skrek ke av kli nik ker og av de lin ger 
som var pre get av et ty de lig hie rar ki, der over tids ar beid og ufor be-
hol den lo ja li tet ble opp munt ret. Sam ti dig fant man at menn og 
kvin ner gjor de seg uli ke er fa rin ger i kli nisk prak sis, noe som igjen 
skap te uli ke for ut set nin ger for vi de re kar rie re valg. Beg ge grup per 
utt ryk te like stort be hov for su per vi sjon un der veis i ut dan nings -
løpet, men kvin ner opp lev de of te re at de fikk mind re til gang til 
kli nisk prak sis enn menn. I fle re til fel ler ble de også eks klu dert  
fra su per vi sjo nen.

En be ty de lig an del av kvin ne ne be skrev at de had de mis tet in ter es-
sen for en spe sia li tet på grunn av et ar beids kli ma pre get av dår lig 
ar beids mil jø og ma cho kul tur. De strev de med å ut vik le yr kes iden ti-
tet i stør re grad enn men ne ne for di de res selv for stå el se ikke stem te 
over ens med egne pro fe sjo nel le ide a ler og den ma cho kul tu ren de 
er far te. Valg av spe sia li tet ble der med en mer kom pleks aff æ re hos 

kvin ner. Menn valg te i stør re grad ut fra ren fag in ter es se. Men ne ne 
som vur der te å bytt e spe sia li tet, be grun net det med at kunn skaps-
om rå det og ar beids opp ga ve ne vir ket kje de li ge. De syn tes der med  
å være fri e re i sine valg.

Den ne stu di en pe ker på be tyd nin gen av kjønns for skjel ler i valg av 
spe sia li tet. Te ma et bør vies mer opp merk som het, både i le ge stu di et 
og ved vi ka ri a ter el ler tid lig i kar rie ren.

CE CI LIE BIR KE LI
cecilie.normann@legeforeningen.no
LEFO – Legeforskningsinstituttet
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LIS-le ger

Utt ryk ket lege i spe sia li se ring er lett  
å for stå. For kor tel sen LIS stå en de ale ne 
er det ikke – unn tatt for inn vid de. Der for 
bør man hel ler skrive og si LIS-lege.

Lange ord og ord sam men set nin ger kan 
være van ske lig å lese. For kor tel ser er der for 
hen sikts mes sig i man ge sam men hen ger.  
De kan bi dra til å lett e le sin gen og sør ge for 
at for fatt e rens bud skap når frem. Men ofte 
kan for kor tel ser bi dra til å hem me for mid-
lin gen. De kan vir ke eks klu de ren de når 
man ge ikke umid del bart for står hva for kor-
tel sen står for (1, 2). Le se re vil mis te in ter es-
sen og slutt e å lese.

I lik het med de fles te me di sinsk vi ten ska-
pe li ge tids skrif ter har Tids skrif tet en re strik-
tiv prak sis for for kor tel ser (1, 3). Grun nen er 
et øns ke om at ar tik le ne skal kun ne le ses av 
flest mu lig, også dem uten for det ak tu el le 
fag fel tet. Noen for kor tel ser er så godt inn -
arbei det at de er god kjent for bruk i Tids-
skrif tet, for eks em pel MR, CT og DNA (4). 
En kel te for kor tel ser kan bru kes når de for-
kla res før s te gang og se ne re bru kes i sam-
men satt e ord, slik som DRG-klas si fi se ring  
og CMV-dia gnos tikk, men re dak sjon en an be-
fa ler at dett e skjer med en viss var som het 
(4). Ofte vil mind re om skriv nin ger være mer 
hen sikts mes sig.

Le ger i spe sia list ut dan ning
Stil lings be teg nel sen lege i spe sia li se ring 
(opp rin ne lig lege un der spe sia li se ring) ble 
inn ført i 2008 (5). Be teg nel sen ble raskt 
ak sep tert og må sies å være en vel lyk ket 
ord dan ning. Men titt e len er lang. Der for 
opp sto for kor tel sen LIS, som bru kes både 
munt lig og skrift lig. Fler talls for men LIS-er 
bru kes også mye.

I 2017 ble spe sia list ut dan nin gen for le ger 
lagt om, og tur nus tje nes te falt bort som 
krav til le ge au to ri sa sjon (6). Spe sia list ut dan-
nin gen be står nå av to el ler tre de ler, om talt 
som LIS1, LIS2 og LIS3 (7). LIS1-de len er statt er 
den tid li ge re tur nus tje nes ten. For le ger som 

spe sia li se rer seg i ind re me di sins ke el ler 
kir ur gis ke fag, føl ger så en fel les kom pe -
tanse platt form, LIS2-de len. Der ett er går  
man vi de re i LIS3-de len, som er unik for  
hver spe sia li tet. For alle and re spe sia li te ter 
be står spe sia list ut dan nin gen av en LIS1-del 
og en LIS3-del.

For kor tel sen LIS ble inn til 2015 også brukt 
om legemiddelinnkjøpssamarbeidet mel-
lom de re gio na le hel se fo re ta ke ne, som 
gjen nom an buds ord nin ger sør ger for bil -
lige re inn kjøp av dyre le ge mid ler. Den ne 
virk som he ten har skif tet navn (8).

LIS-le ger
I sam svar med Tids skrif tets prak sis kan 
for kor tel sen LIS ikke bru kes stå en de ale ne. 
Al ter na ti vet er hel ler å skrive lege i spe sia li-
se ring helt ut. Der det er be hov for å for -
korte, kan man skrive LIS-lege. Ved om ta le  
av ord nin ger som er knytt et til le ger i spe -
siali se ring, kan man skrive LIS-stil ling,  
LIS- tjenes te, LIS-kurs osv.

Der som man vil pre si se re at man skri ver 
om le ger i før s te del av spe sia list ut dan nin-
gen, dvs. de som før ble kalt tur nus le ger, kan 
man skrive LIS1-le ger. Hvis det er be hov for  
å pre si se re at LIS-le ger er i and re el ler tred je 
del av spe sia list ut dan nin gen, kan dis se 
om ta les som LIS2-le ger og LIS3-le ger. Den ne 
skri ve må ten ser ut til å ha etab lert seg frem-
for LIS 1-le ger el ler LIS-1-le ger. Skri ve må ten 
LIS1 er blant an net opp slags ord i Sto re me di-
sins ke lek si kon (9).

Noen vil hev de at skri ve må ten LIS-lege  
er smør på flesk – en pleo nas me – og der for 
bør unn gås: lege i spe sia li se ring-lege. Den ne 
ty pen for kor tel ser er blitt kalt re dun dant 
akronymsyndrom (10), og det fin nes man ge 
me di sins ke eks emp ler: AMK-sen tral (akutt-
me di sinsk kom mu ni ka sjons sen tral), VAS-
ska la (vi su ell ana log ska la), NSAID-pre pa rat 

(på eng elsk: non-ste ro id anti-in flam ma tory 
drug), SI-sy stem (på fransk: Système Interna-
tional d’Unités), hiv-vi rus (hu mant im mun-
svikt vi rus) osv. Jeg me ner at le se re som ikke 
er for tro lig med dis se for kor tel se ne, lett e re 
vil for stå at det drei er seg om hen holds vis 
en sen tral, en ska la, et pre pa rat, et sy stem og 
et vi rus hvis det skri ves sam men med et fullt 
ord. Til sva ren de: at en LIS-lege er en lege.

Slike for kor tel ser kan vir ke ulo gis ke, men 
er nok så van li ge, både i all menn språk og 
fag språk: IT-tek no lo gi, ISBN-num mer, CD-
pla te osv. Det skyl des nok at de er lett e re  
å for stå, sær lig når for kor tel sen er leksikali-
sert og blir opp fatt et som et eget ord.

Så der for: Le ger, for fatt e re og le se re an be-
fa les å skrive og si LIS-le ger – ikke LIS-er.

PET TER GJERS VIK
petter.gjersvik@medisin.uio.no
er me di sinsk re dak tør i Tids skrif tet og pro fes sor 
ved Institutt for kli nisk me di sin, Uni ver si te tet  
i Oslo.
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Rottebittfeber

Rottebittfeber over ført fra rev. 
Med de lel se av et til fel le.

Av Rolf Thing stad

Dia gno sen rottebittfeber kan være lett å stil le 
når syk dom men opp trer i sin ty pis ke form, 
hvor de tre ka rak te ris tis ke kar di nal symp to-
mer er til ste de, nem lig 1. den ei en dom me-
lige, ofte chankerlignende lo kal aff ek sjon  
på bitt ste det, 2. in ter mitt e ren de fe ber og  
3. ka rak te ris tisk ek san tem. Vi de re er det 
ka rak te ris tisk at alle ukom pli ser te til fel le 
hel bre des promp te ved be hand ling med 
salvarsan, som vist av Hata i 1912.

Det van li ge for løp av syk dom men er føl-
gen de: Ett er at pas. er bitt av en in fi sert rott e, 
gror så ret re la tivt hur tig igjen, der som det 
ikke sam ti dig er en se kun dær in fek sjon med 
strep to kok ker el ler and re pyogene bak te ri er. 
Ett er en va ri e ren de in ku ba sjons tid fra 5 til 
40 da ger, gjen nom snitt lig 2�–�3 uker, blir pas. 
plut se lig syk med frys nin ger og fe ber, idet 
tp. hur tig sti ger til 40° C el ler mere og hol-
der seg høy i 1�–�3 da ger, for der ett er has tig  
å syn ke igjen. Pas. er så afrebril og fø ler seg 
gan ske kjekk i 2�–�7 da ger, da det igjen kom-
mer en ny fe ber topp. I ube hand le de til fel le 
va rer den in ter mitt e ren de fe ber ved i len-
gere tid – ofte gjen nom må ne der – med en 
rek ke fe ber top per, i mot set ning til for hol det 
ved febris recurrens. Fe ber top pe ne blir ett er 
hvert la ve re og kom mer med lengere mel-
lom rom, for til slutt å for svin ne, idet syk-
dom men går over i hel bre del se.

Sam ti dig med fe ber ut brud det ut vik ler  

det seg på bitt ste det en be ten nel se med 
ødem og blå ak tig til blå sort mis far ging av 
hu den samt smer ter og øm het. Hyp pig 
dan ner der seg små ve sik ler, og i sent rum  
av lo kal aff ek sjon kan det i en kel te til fel le 
kom me til nek ro se av hu den, slik at det 
opp står et sår, hvor fra det si ver sår sek ret, 
som størk ner og dan ner en mørk skor pe. 
Den ne lo kal aff ek sjon min ner ofte me get  
om en hård chanker. I de til fel le hvor der 
ikke er se kun dær in fek sjon, kom mer der 
in gen absedering. Der er sam ti dig lymfan-
gitt og svulst av de regionære lymfeglandler, 
noe se ne re også ofte ge ne rell glan del svulst.

I lø pet av før s te syk doms uke kom mer 
en de lig det 3dje kar di nal symp tom: et maku-
lopapuløst, blåligrødt ek san tem, som ofte  
i be gyn nel sen er lo ka li sert til sam me re gi on 
som lo kal aff ek sjo nen, men se ne re brer seg 
til and re de ler av hu den. Der som lo kal aff ek-
sjo nen er lo ka li sert til en ekstremintet fin-
nes det før s te ek san tem ofte om kring led -
dene i sam me eks tre mi tet (Tileston). Ut slet-
tet min ner ofte me get om erythema no do-
sum, idet effloresensene kan bli opp til 
kro ne sto re og stør re i dia me ter. I be gyn nel-
sen er ek san te met lyst rødt og gan ske lett 

in filt rert, se ne re blir far gen blåligrød  
og effloresensene ster ke re in filt rert. I de 
afe bri le pe ri oder er far gen ofte ble ke re,  
især i sent rum, hvor ved ut slett et kan min ne 
om erythema mul ti for me.

For uten dis se tre kar di nal symp to mer  
sees ofte en rek ke al men symp to mer som 
ho de  pine, kval me, brek nin ger, svim mel het, 
 en kel te gan ger diarré; dess uten skal he vel se 
og smer ter i for skjel li ge ledd samt mus kel-
smer ter, især i un der eks tre mi te te nes musk-
ler, være ka rak te ris tis ke. (…)

Syk dom men hel bre des som nevnt lett 
med neosalvarsan, men selv i ube hand le de, 
ukom pli ser te til fel le er pro gno sen god, idet 
der ett er hvert kom mer spon tan hel bre del se. 
(…) Man bør gi 2 à 3 gram neosalvarsan for  
å være sik ker. At også mind re do ser kan 
være til strek ke li ge, vi ser vårt til fel le, som  
ble hel bre det ett er 1,05 gram neosalvarsan.  
I de til fel le en ikke får virk ning med neosal-
varsan, må en ten ke på en kom pli se ren de 
pyogen in fek sjon. I sjeld ne til fel le kan også 
en kom pli se ren de akutt ne fritt være år sak  
til mors. (…)

Noen un der sø kel se over hvor hyp pig 
rott e ne her i lan det er in fi sert med spiro-
chaeta morsus muris er ikke fore tatt, men 
det er vel nep pe grunn til å anta at in fek-
sjons hyp pig he ten er sær lig stor. Det for hold 
at syk dom men imid ler tid fore kom mer  
i lan det og kan over fø res på rev, vil med  
vår sto re sølv rev be stand kun ne gi an led ning 
til øket smitt e mu lig het.

De to bak te ri e ne Streptobacillus moniliformis og Spririllum mi nus kan for år sa ke rottebittfeber. Det er en re la tivt sjel den 
 infek sjons syk dom som van lig vis smitt er ved rott e bitt. I en ar tik kel fra Tids skrif tet nr. 10/1946 nev nes det at det har blitt be skre-
vet til fel ler av smitt e gjen nom kon takt med mark mus, hund, katt og gris, men for fatt er ne had de ikke snub let over smitt e fra 
rev. Helt til en mann i 30-åre ne skar seg i fin ge ren mens han flåd de en ny lig skutt rød rev. Un der føl ger et ut drag om det van li ge 
syk doms for lø pet (Tidsskr Nor Lægeforen 1946; 66: 312�–�4).

«Pas. er så afrebril og fø ler  
seg gan ske kjekk i 2–7 da ger,  
da det igjen kom mer en  
ny fe ber topp»
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ANMELDELSER

Spen nen de bok  
om kau sa li tet

Kan vi trek ke slut nin ger om år saks sam men-
heng ut fra sta tis tis ke data? Dett e spørs må-
let hvi ler tungt over sto re de ler av me di sinsk 
forsk ning. Kunn skap om eff ekt av be hand-
ling, el ler om ver di en av fore byg gen de 
 til tak, er av hen gig av data som inn sam les  
i sta tis tis ke stu di er.

De sis te 20�–�30 åre ne er det skjedd sto re 
end rin ger i hvor dan dett e spørs må let blir 
hånd tert. Det har vært en frem vekst av en  

THE BOOK OF WHY
Ju dea Pearl,  
Dana Mackenzie
The New Scien ce of Cau se 
and Eff ect. 418 s, ill. Lon don: 
Allen Pane/ Pen guin Press, 
2018. Pris GBP 25  
ISBN 978-0-241-24263-6

ny ma te ma tisk for stå el se av kau sa li tet, sam-
men med et sett av nye sta tis tis ke me to der.  
I til legg til frem tre den de mil jø er ved Har-
vard har Ju dea Pearl ved UCLA vært en av  
de frem ste eks po nen ter for den ne ut vik -
lingen. The Book of Why er skre vet av Pearl  
i sam ar beid med vi ten skaps jour na lis ten 
Dana Mackenzie.

En måte å for stå kau sa li tet på er at det 
drei er seg om vår evne til in ter ve ne re. Hvis 
vi f.eks. ut fra da ta ene kan trek ke kor rek te 
slut nin ger om hvil ken be hand ling som 
vir ker, har vi en kau sal for stå el se. I bo ken  
er dett e for mu lert i det sen tra le be gre pet 
do-ope ra tor. En mer kom pleks de fi ni sjon av 
kau sa li tet går gjen nom de kon tra fak tis ke 
mo del ler.

Et sen tralt red skap i ana ly se ne er de 
 kau sa le dia gram me ne. Dis se kan i ut gangs-
punk tet vir ke enk le, men er egent lig gan ske 
sub ti le. Et be grep som collider er sen tralt, og 
dett e er me get godt mid del til å for stå kil der 
til bias i ana ly se ne. Kau sa le dia gram mer er 
blitt me get po pu læ re bl.a. i epi de mio lo gi.

The Book of Why tar også opp nye te ma er 
som ma skin læ ring og kuns tig in tel li gens. 
For fatt er nes kla re syns punkt her er at dis se 
me to de ne mang ler den kau sa le for stå el sen. 

De kan bru kes til pre dik sjon, men gir in gen 
dy pe re inn sikt. Skal den kuns ti ge in tel li -
gensen vir ke lig bli in tel li gent, må ide er fra 
Pearls kau sa le in fe rens in te gre res.

For fatt er ne av The Book of Why er ikke 
be skjed ne. Ide ene pre sen te res som en 
 «kau sal re vo lu sjon» som to talt vil end re 
forståelsen in nen for forsk ning i fel ter som 
me di sin, øko no mi og sam funns fag. Man 
kan nok få et inn trykk av at det å bru ke dis se 
me to de ne gir ras ke svar på alle slags spørs-
mål. I prak sis kan det være svært kre ven de  
å lage rea lis tis ke kau sa le dia gram mer. Li ke-
vel er det ikke tvil om at ide ene som pre -
sente res her al le re de har hatt en stor inn fly-
tel se. Un der teg ne de har ar bei det på dett e 
fel tet i fle re år, og jeg er i sta dig øken de grad 
im po nert over hvor nytt i ge dis se ide ene er.

Bo ken er vel skre vet, un der hol den de, og 
in ne hol der man ge gode eks emp ler. Den 
an be fa les på det varm este til alle som er 
nys gjer ri ge på de nye ide ene om kau sa li tet 
som nå gjør sitt inn tog i me di sin og and re 
fag.

ODD O. AA LEN
Pro fes sor eme ri tus i bio sta tis tikk, Uni ver si te tet  
i Oslo

Over sikt lig om le ver- 
og pancreaskirurgi

Den ne bo ken fore lig ger nå i sin sjett e 
 ut ga ve, mer en 20 år ett er sin før s te ut gi -
velse. Mål grup pen er fort satt prak ti se ren de 
kir ur ger med in ter es se for hepatobiliær 
kir ur gi og pancreaskirurgi. Form og inn hold 
har nok dreid noe i åre nes løp, og selv om 
det fort satt er hull å fylle, er til nær min gen 
til stoff et tuf tet på evi dens ba ser te vur de rin-

HEPATOBILIARY  
AND PANCREATIC 
SUR GERY
Ro wan W. Parks, red
A com panion to spe ci a list 
sur gi cal prac ti ce. 6. utg. 
319 s, tab, ill. Edin burgh: 
Elsevier, 2018. EUR 98  
ISBN 978-0-7020-7250-5

ger og kon klu sjo ner hvor mu lig. For an  
i bo ken fin nes en over sikt over da ta grunn-
lagets gra der te inn de ling. For fatt er ne kom-
mer i ho ved sak fra Stor bri tan nia, med noen 
unn tak fra USA og and re eu ro pe isk land.

De før s te 8 ka pit le ne om ta ler le ver tema, 
fra funk sjon og ana to mi til be nig ne og 
ma lig ne le sjo ner. Både le ver- og pancreas-
transplantasjoner (in klu dert øycelletrans-
plantasjon) om ta les i egne ka pit ler. Milt  
og bi ny rer har fått et eget ka pitt el, mens  
tre ka pit ler om hand ler be nign og ma lign 
galleveissykdom, in klu dert gallesteinsyk-
dom. Akutt og kro nisk pan krea titt om ta les 
så, der ett er pancreaskreft med eget ka pitt el 
for cys tis ke og nevroendokrine svuls ter. 
Bo ken av run des med et ka pitt el om trau me 
i pancreas, le ver- og gal le vei er.

Ut gi vel sen er pent inn bun det, trykt på 
so lid pa pir, og ri ke lig il lust rert med teg nin-
ger i grå to ner og en kel te far ge il lust ra sjo ner. 
Ka pit le ne er vel skrev ne, kon si se og frem -
hever di dak tis ke punkt og kjer ne stoff  
i teks ten. Den re dak sjo nel le sti len med 
ut he ve de bok ser og av slutt en de kjer ne punk-
ter er gjen nom ført, som for res ten av den ne 

bok se ri en. Om man skal kom me med noe 
kri tikk, så nev nes at ta bel ler med sta die -
innde ling for de uli ke ma lig ne til stan der 
vir ker unø dig plass kre ven de. TNM-sy ste met 
er si den opp da tert, så bru ken av syv en de 
ver sjon vil i fle re til fel ler være man gel fullt. 
Av plass hen syn er kun en kel te re fe ran ser  
å finne i sel ve bo ken. Hele re fe ran se lis ten  
er kun elek tro nisk til gjen ge lig.

Ka pit le ne er ikke å anse som utt øm men de 
– stør re læ re bø ker fin nes for eks em pel  
i Blumgarts to binds verk. For trin net er li ke-
vel en god og over sikt lig frem stil ling av 
te ma tik ken i et hen dig for mat som inn byr 
til ytterliggere for dyp ning. Bo ken an s es 
så le des eg net for både kir ur ger i ut dan ning 
og de med leng re prak sis, men vil mu li gens 
også kun ne fin nes nytt ig for til hø ren de 
spe sia li te ter, som ra dio lo ger og gast ro en te-
ro lo ger som øns ker en over kom me lig frem-
stil ling av en kir ur gisk til nær ming til kjer ne-
stoff et.

KJE TIL SØREIDE
Over le ge, Gas tro kir ur gisk av de ling
Stavanger uni ver si tets sju ke hus
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ANMELDELSER

Nyttig bok  
til frakkelommen

Akutte kirurgiske tilstande er ment som en 
praktisk håndbok til bruk i kirurgisk akutt-
mottak. Målgruppen er medisinstudenter, 
LIS1-leger og leger i starten av sin kirurgiske 
spesialisering.

AKUTTE KIRURGISKE 
TILSTANDE
Morten Laksáfoss  
Lauritsen
3. utg. 300 s, tab, ill. Køben-
havn: FADL’s forlag, 2018. 
Pris DKK 400  
ISBN 978-87-7749-734-6

Designet er innbydende, og bokens for-
mat er praktisk og passer godt i frakkelom-
men. Boken innledes med generelle kapitler 
med anamnestiske poeng og typiske symp-
tomer hos kirurgiske pasienter. Systematisk 
går forfatteren så over på den initiale dia-
gnostikk og behandling, og særlig viktig er 
avsnittene som omfatter de sykeste pasien-
tene i sterke smerter, sepsis og blødnings-
sjokk. Videre følger sykdomsspesifikke kapit-
ler med naturlig hovedvekt på gastrokirurgi, 
kar- og thoraxkirurgi og urologi, men også 
akutte plager i abdomen hos barn og akutt 
gynekologi, hvorav det sistnevnte er nytt fra 
forrige utgave. Det er også et nyttig kapittel 
om postoperative komplikasjoner samt 
traume. Teksten blir komplementert med 
passende tabeller og illustrasjoner som gjør 
innholdet oversiktlig og lettfattelig.

Retningslinjer i boken er oppdaterte og 
relevante for norske forhold. De sykdoms-
spesifikke kapitlene klarer på en fin måte  
å fremstille hva som er essensielt av diagnos-

tikk og behandling, og inneholder både 
relevant radiologisk materiale og bilder. 
Retningslinjer for antibiotika samt referan-
severdier for laboratoriesvar samsvarer stort 
sett med de norske, men her bør man bruke 
andre oppslagsverk som supplement. Le-
serne vil ha glede av det systematiske opp-
settet og den praktiske tilnærmingen. Alt  
i alt er boken svært relevant og godt egnet 
til bruk i akuttmottaket.

ANETTE JOHANSSEN
Lege i spesialisering i generell kirurgi
Akershus universitetssykehus

Kjernetema i generell 
og akutt kirurgi

Denne boken er den første i en kjent serie av 
totalt 6 bøker som dekker de fleste av kirur-
giske kjernefag. Hele serien foreligger nå  
i sin sjette utgave og kan således trygt nev-
nes som «klassikere» innen kirurgisk faglit-
teratur. Målgruppen er utdanningskandida-
ter innen både generelle og spesialiserte 
kirurgiske fagfelt samt praktiserende kirur-
ger. For dem som ikke kjenner konseptet: 
Disse bøkene skiller seg ut med relativt 

CORE TOPICS  
IN GENERAL  
AND EMERGENCY 
SURGERY
Simon Paterson-Brown, 
Hugh Paterson, red
A companion to specialist 
surgical practice. 6. utg. 
324 s, tab, ill. Edinburgh: 
Elsevier, 2018. EUR 98  
ISBN 978-0-7020-7247-5

kortfattet tekst og tett fokus på kliniske 
anbefalinger støttet av aktuelle studier. 
Kapittel 1 i boken omhandler vurdering av 
kirurgisk kunnskap og er en innledning  
til temaet ikke bare i denne, men også i de 
påfølgende spesialiserte bøkene (karkirurgi, 
lever-pancreaskirurgi, kolorektal kirurgi 
osv.).

Boken omtaler mange generelle tema, 
som perioperativ behandling og rekonvale-
sens (kapittel skrevet av prof. Kristoffer 
Lassen), organisering av akuttkirurgi, vurde-
ring av kirurgisk risiko og ernæring av kirur-
giske pasienter. Kapittelet Human factors 
and patient safety er nytt, tidsriktig og 
 aktuelt – dette vil komme mer inn i kirur-
genes utdanning og arbeidshverdag. Prin-
sipper for organdonasjon og transplanta-
sjon er aktuelt for kirurger som kan bli 
involvert i donorsituasjon selv om de ikke 
jobber i et transplantasjonssenter. Andre 
kapitler er tematisk delt inn etter kjente 
tema: bukveggsbrokk, vurdering av akutt 
abdomen, sepsis, kunnskap om traume  
og halskirurgi for generellkirurger, akutte 
tilstander i øvre og nedre gastrointestinal-
trakt (perforasjoner, blødninger, anorektale 
lidelser), lever-galle-pancreasfeltet (galle-

steinssykdom, kolecystitter, pankreatitt), 
komplikasjoner etter fedmekirurgi eller 
akutte tilstander hos pasienter med over-
vekt. Enkelte akutte tilstander hos barn er 
også dekket.

Hvert kapittel avsluttes med en oppsum-
mering av viktigste punkter. Kapitlene er 
rikt illustrert, viktige definisjoner eller krite-
rier er listet i tabeller eller bokser, og kjerne-
punkter er fremhevet i selve teksten. Hen-
visning til kjernereferanser finner man  
i litteraturlisten, der de også er kommentert. 
Dette er pedagogisk lagt opp for leseren. 
Komplett litteraturliste samt ekstramate-
riale og enkelte videosnutter ligger som 
elektronisk tilleggsstoff – kjekt når man er 
på nett, men ikke tilgjengelig ellers.

Denne boken kan gjerne ses på som et 
nødvendig kjernepensum for alle kirurger 
og som et tillegg til en av de subspesialiserte 
bøkene om man ikke ønsker å investere  
i hele serien. Boken anbefales.

KJETIL SØREIDE
Overlege, Gastrokirurgisk avdeling
Stavanger universitetssjukehus
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UNIVERSITETET I OSLO
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HÅVARD FURUNES
Long-term clinical and radiological results in patients 
with chronic low back pain and degenerative disc ran-
domised to total disc replacement or multidisciplinary 
rehabilitation. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 16.1.2019.
Bedømmelseskomité: Hans Tropp, Linköping 
University, Sverige, Helena Brisby, Sahlgrenska 
Academy, Sverige, og Nada Hadzic-Andelic, Univer-
sitetet i Oslo.
Veiledere: Kjersti Storheim, Christian Hellum  
og Jens Ivar Brox.

ADRIAN RAZVAN PASAREANU
Inpatient treatment for patients with substance use 
disorders: outcomes at 6 months follow-up for both 
voluntarily and compulsorily admitted patients. Utgår 
fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 17.1.2019.
Bedømmelseskomité: Docent Lars Kjellin, School 
of Health and Medical Sciences, Örebro University, 
Sverige, Torgeir Gilje Lid, Det helsevitenskapelige 
fakultet, Universitetet i Stavanger, og Elfrida H. 
Kvarstein, Institute of Clinical Medicine, Universi-
tetet i Oslo.
Veileder: Thomas Clausen.

KJERSTI KAUL JENSSEN
Arthroscopic rotator cuff repair in the shoulder. Clinical 
outcomes and radiological results: Prognostic factors, 
postoperative rehabilitation and treatment of acute 
postoperative infection. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 18.1.2019.
Bedømmelseskomité: Jaap Willems, Lairesse 
Kliniek, Nederland, Ville Äärimaa, Turku University 
Hospital, Finland, og Inger Holm, Universitetet  
i Oslo.
Veiledere: Sigbjørn Dimmen, Kirsten Lundgreen 
og Jan Erik Madsen.

ANETTE FJELDSTAD
The role of treatment duration in psychodynamic group 
therapy. A randomized clinical trial of short-term and 
long-term Group Analytic Psychotherapy. Utgår fra 
Institutt for klinisk medisin. Disputas 24.1.2019.
Bedømmelseskomité: Christer Sandahl, Karo-
linska Institutet, Sverige, Pål Ulvenes, Research 
Institute Modum Bad, og Toril Dammen, Det medi-
sinske fakultet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Erik Falkum.

SIRI BJORLAND
Genetic variability and persistent low back and lumbar 
radicular pain. Utgår fra Institutt for klinisk medi-
sin. Disputas 24.1.2019.
Bedømmelseskomité: Charlotte Leboeuf-Yde, 
 Syddansk Universitet, Danmark, Pål Klepstad, 
 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,  
og Anne Marit Mengshoel, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Cecilie Røe, Johannes Gjerstad og Elina 
Schistad.

UNIVERSITETET I BERGEN
www.uib.no/info/dr_grad/

GRETHE ÅSTRØM UELAND
Improved diagnostic workup of hyper- and hypo-
corti solism. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 
17.1.2019.
Bedømmelseskomité: Felix Beuschlein, Univer-
sitätsSpital Zürich, Sveits, Jens Petter Berg, Universi-
tetet i Oslo, og Eva Gerdts, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Eystein Sverre Husebye, Gunnar Mell-
gren, Kristian Løvås og Paal Methlie.

LUIZA JADWIGA CHWISZCZUK
Demens med Lewylegemer: søvn, kognisjon og 
nevropatologi. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 
17.1.2019.
Bedømmelseskomité: Maria Barca, Nasjonal 
kompetansetjeneste for aldring og helse, Børge 
Sivertsen, Folkehelseinstituttet, og Frøydis Bruvik, 
Universitetet i Bergen.
Veiledere: Arvid Rongve, Minna Hynninen og 
Michaela Gjerstad.

HIPÓLITO NZWALO
Incidence and outcome of spontaneous intracerebral 
hemorrhage in Algarve, Portugal. Utgår fra Klinisk 
institutt 1. Disputas 18.1.2019.
Bedømmelseskomité: Daniel Strbian, University 
of Helsinki, Finland, Karolina Skagen, Oslo univer-
sitetssykehus, og Terje Sundstrøm, Universitetet  
i Bergen.
Veiledere: Nicola Logallo, Lars Thomassen, Ana 
Marreiros.
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MARIA LISA ODLAND
The Use of Manual Vacuum Aspiration in the Treatment 
of Incomplete Abortions and Post-Abortion Care in 
Malawi. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin  
og sykepleie. Disputas 18.1.2019.
Bedømmelseskomité: William Stones, College 
of Medicine, University of Malawi, Republikken 
Malawi, Pranee Lundberg, Uppsala Universitet, 
Sverige, og Melanie Rae Simpson, Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Elisabeth Darj og Geir W. Jacobsen.

MARTINA REITEN BOVIM
Complications, pain and emotional distress after 
stroke. Utgår fra Institutt for nevromedisin  
og bevegelsesvitenskap. Disputas 25.1.2019.
Bedømmelseskomité: Gillian E. Mead, University 
of Edinburgh, Storbritannia, Rolf Salvesen, Univer-
sitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, og 
Lars Jacob Stovner, Norges teknisk-naturvitenska-
pelige universitet.
Veiledere: Torunn Askim og professor Bent 
Indredavik.

UNIVERSITETET  
I TROMSØ
Norges arktiske universitet  
https://uit.no/tavla

SIGBJØRN OLAV ROGNE
Cognitive function and mild cognitive impairment 
in a general population: roles of cardiovascular and 
genetic risk factors and magnetic resonance volumetry. 
The Tromsø Study.Utgår fra Institutt for samfunns-
medisin. Disputas 14.12.2018.
Bedømmelseskomité: Geir Selbæk, Universitetet 
i Oslo, Ellen Elisabeth Brodin, Akershus universi-
tetssykehus, og Rolf Jorde, Universitetet i Tromsø 
– Norges arktiske universitet.
Veileder: Henrik Schirmer.
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TOR UNN  
FIS KER STRAND

Over le ge dr.philos. Tor unn Fis ker strand 
døde 1. nytt års dag av kreft, 53 år gam mel. 
Hun ar bei det ved Av de ling for me di sinsk 
ge ne tikk på Hau ke land uni ver si tets sy ke hus 
i nes ten 20 år, og had de også en bi stil ling 
ved Uni ver si te tet i Bergen. En av våre al ler 
beste me di sins ke ge ne ti ke re er gått bort,  
så alt for tid lig. Tor unn var en drømme kol -
lega det vil bli van ske lig å er statt e.

Tor unn var både en dyk tig kli ni ker og en 
frem ra gen de fors ker og un der vi ser. Hen nes 
in ter es se for ge ne tis ke nyre- og tarm syk-
dom mer før te til pub li ka sjo ner i høyt ran-
ger te tids skrif ter, som New Eng land Journal  
of Medicine. Tor unn var bren nen de en ga sjert 
i fa get sitt, og del te raust av sin kunn skap  

man ge opp drag for både Hel se di rek to ra tet 
og Le ge for en in gen. Hun var ut hol den de og 
rett skaff en, og snak ket med ty de lig stem me.

Tor unn var en sol strå le i vår hver dag, full 
av om sorg for and re. Hun in spi rer te og 
mo ti ver te oss alle, men var – og vil for bli –  
et spe si elt vik tig for bil de for kvin ner i vårt 
fag.

Vi vil huske Tor unn som en de di kert og 
all si dig per son, også når det kom til fri tids-
in ter es se ne fri lufts liv, mu sikk og tan go. 
Tak ket være sist nevn te in ter es se traff hun 
Pe ter. Våre varm este tan ker går til ham og 
hen nes nære fa mi lie.

På veg ne av Av de ling for me di sinsk ge ne tikk 
ved Hau ke land uni ver si tets sy ke hus

GUN NAR HOU GE

til alle; stu den ter, ph.d.-kan di da ter, sy ke hus-
kol le g er, fast le ger, po li ti ke re, hel se by rå kra-
ter og be folk nin gen. Hun øns ket så in der lig 
å øke kom pe tan sen in nen for ge ne tikk hos 
flest mu lig.

I Norge er hun kan skje mest kjent  
som ar ki tek ten bak Norsk por tal for me di-
sinsk-ge ne tis ke ana ly ser. Ge ne tikk por ta len 
er fra dag én blitt et uunn vær lig verk tøy  
for å finne ut hvil ke gen tes ter som er in di-
sert og hvor de til bys. Hun skrev selv de 
fles te av por ta lens bru ker vei led nin ger. 
 Sjel den har et IT-pro sjekt vist seg å ha så  
høy kost nad–nytt e-ver di. Ett er at hun ble  
syk, bruk te Tor unn mye av sin ar beids tid  
på å lage en ny mo dul for genpanelanalyser, 
og hun plan la også en molekylærpatologi-
modul. Dett e blir det nå vårt an svar å vi de re-
fø re.

Torunns dyk tig het og all si dig het in nen for 
fa get gjor de henne svært ett er spurt. Hun  
var med lem av Bio tek no lo gi rå det, og had de 

ARNE BØY UM

Arne Bøy um (4.4.1928�–�3.12.2018) var fødd  
på Voss og bud de der og på San da ne i opp-
veks ten. Si dan stu der te han me di sin i Ber-
gen. Ett er turnusteneste, mi li tæ ret og ei tid  
i pri vat prak sis ar beid de han nokre år med 
he ma to lo gi på Riks hos pi ta let. Her vart 
 interessa hans for fors king vekt, og frå 1961 
 ar beid de han på For sva rets fors kings in sti-
tutt (FFI) på Kjel ler. Den gon gen var det stor 
trong for meir kunn skap om følgjene av 
ra dio ak tiv strå ling og om å forbetra meto-
dane for trans plan ta sjon av beinmerg, som 
då var i start fa sen.

Fleire av hans tidlegare medarbeidarar  
vart seinare professorar og før te delar av 
fors kin ga hans vidare. Ett er at Bøy um gjekk 
av med pen sjon som 70-år ing, flytta han til 
Institutt for me di sins ke ba sal fag ved Uni ver-
si te tet i Oslo. På Gau stad ar beid de han sam-
an med ein av oss (HBB) i nærare to tiår. 
Heile tida pub li ser te han, den sis te ar tik ke-
len då han var 86 år!

I god tra di sjon heimanfrå nytta Arne 
ny norsk både pri vat og som fag mann. Han 
var ikkje ber re eit ar beids jern: Sports mann, 
fjellvandrar, kå sør, kjøkemeister, mu si kant 
som song og spel te trekkspel og pia no til,  
og ein gjest fri vert som innbaud ve ner til 
sel skap med vossamat, al ler helst pinnakjøt. 
Det er ikkje få gon ger at me har opp levd på 
in ter na sjo na le kongressar at forskarar kjem 
bort til ein av oss og spør «Are you Nor we -
gian? Do you know Dr. Bøy um?».

Me ly ser fred over min net hans.

HAAKON B. BE NE STAD, OLE DID RIK   
LÆR UM, IN GE BJØRG STORM-MA THI SEN,  
JON STORM-MA THI SEN, PER-KRIS TI AN   
OP STAD, ARILD NJÅ, HEGE B. FJER DING STAD, 
IREN SEF LAND

Arne gjekk all tid grun dig til verks med det 
han tok føre seg. Han tok dok tor gra den ved 
Uni ver si te tet i Oslo i 1968 (ar bei det gjort ved 
FFI) ett er å ha ut vik la heilt nye metodar for 
se pa ra sjon av im mun cel ler ved se di men te-
ring og sen tri fu ge ring, fyrst for å fjerna 
lymfocyttar frå beinmerg som skul le bru-
kast til trans plan ta sjon, så til iso le ring av 
leukocyttar i blo det. Se pa ra sjons væs ke ne 
inneheldt rønt gen kon trast mid let Isopaque 
frå Ny co med og eit kar bo hyd rat, som dek-
stran el ler fikoll. Blod- og strålingsforskarar 
over heile ver da had de vore på jakt ett er 
slike metodar, og Ver das hel se or ga ni sa sjon 
har no gjort des se til stan dard for korleis  
ein skul le isolera levande blod cel ler frå men-
nes ke. I åra som fylgde kom det tu sen vis av 
artiklar over heile ver da frå forskarar som 
had de iso lert blod cel ler «ett er Bøyums 
 me to de». Ett er kvart vart han den mest 
si ter te forskaren i No reg nokon gong, to talt 
30 000 siteringar då han nåd de pen sjons -
alde ren.

Allereie på 1960-ta let byrja han å fors ka  
på stam cel ler i beinmergen og gjor de ei 
rekkje vik ti ge oppdagingar. Arne var ein fin 
og logn sjef, kunn skaps rik og støttande. 



MINNEORD

379TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 4,  2019;  139

GUN NAR OD LAND

Tid li ge re over le ge Gun nar Od land døde i sitt 
hjem 7. ok to ber 2018, 88 år gam mel. Han var 
født på Var haug på Jæ ren og tok me di sinsk 
em bets eksa men ved Uni ver si te tet i Bergen. 
Han ble spe sia list i ge ne rell kir ur gi i 1968.

I be gyn nel sen av 1970-åre ne ble de to 
kir ur gis ke av de lin ge ne på Hau ke land fu sjo-
nert, og den nye stor av de lin gen ble, som 
den før s te i lan det, sek sjo nert. Od land ble 
plas sert på den nye gast ro en te ro lo gis ke 
sek sjo nen. Han sav net raskt bred den i kir -

en eks tra hånd un der en ope ra sjon. Han 
ut vis te stor om sorg for sine pa si en ter  
og hus ket dem fra man ge år til ba ke i tid.

Gun nar ar bei det som over le ge ved Ha-
ralds plass frem til pen sjons al der. I lø pet  
av dis se åre ne had de han kor te re vi ka ri a ter 
ved sy ke hu se ne i Flo rø, Nord fjord eid og 
Svalbard. Han ar bei det også i to om gan ger 
som kir urg i Eti o pia.

Selv om Gun nar var en kir urg av «den 
gam le sor ten» med lan ge ar beids da ger, var 
han også en fa mi li ens mann. Han vis te stor 
om sorg for sin sy ke plei er kone Rann veig og 
fem barn og bar ne barn. Hjem met var fylt 
med mu sikk, sær lig fio lin spill og sang.

Som tid li ge re kol le g er ved Kir ur gisk av de-
ling Ha ralds plass er vi takk nem li ge for alt vi 
har lært av Gun nar, både som kir urg og som 
men nes ke. Han var med rett e det vi for står 
med be teg nel sen en he ders mann.

Vi ly ser fred over hans gode min ne.

LEIV M. HOVE, KNUT ROK STAD,  
FRANK PET TER GUL LAK SEN, INGE GLAM BEK

urgi fa get. Da det nye sy ke hus byg get på 
Ha ralds plass Dia ko na le Sykehus sto fer dig  
i 1971, åp net det seg nye mu lig he ter. Der fikk 
han en ny opp rett et stil ling som over le ge  
i ge ne rell kir ur gi.

Gun nar Od land ble en vik tig ak tør i opp-
byg gin gen av den nye kir ur gis ke av de lin gen 
på Ha ralds plass. Han ble sjef på en sen ge-
post ho ved sa ke lig for gas tro kir ur gi og uro-
lo gi, men Gun nar be hers ket hele den ge ne-
rel le kir ur gi en og var en me get dyk tig all-
round er. Som kir urg var han sann syn lig vis 
den sis te ge ne ra lis ten i Bergen.

Han var en frem ra gen de men tor og vei le-
der. Al le re de som re ser ve le ge på Hau ke land 
had de han stil ling som uni ver si tets læ rer for 
me di sin stu den te ne. Den ne er fa rin gen tok 
han med seg i sitt nye vir ke og had de all tid 
tid til å vei le de sine tur nus kan di da ter og 
unge as si stent le ger. Vi som var blant hans 
før s te ut dan nings kan di da ter, had de stort 
ut bytt e av hans sto re kunn skap og venn li ge 
ve sen. Han had de en er fa ring som det ikke 
er mu lig å opp ar bei de seg i dag, og en egen 
evne til å for ut se når en yng re kol le ga treng te 

MA RIT THORS HEIM

Ma rit Thors heim sov net stil le inn hjem me  
i Jått å vå gen 23. sep tem ber, om gitt av sine 
kjæ re. Hun ble bare 55 år.

Ma rit var eld st i en søs ken flokk på fem, og 
var nok en ty pisk sto re søs ter som tid lig tok 
an svar både hjem me og ute. Hun var ak tiv  
i id retts mil jø et i alle år. Ett er gym na set gikk 
hun på husflidskole, før hun reis te til Sta-
vanger for å stu de re kunst his to rie. Ett er 
dett e job bet hun som fly vert in ne i fle re år, 

had de å by på, og sa all tid «nå er det sånn, 
og det må jeg for hol de meg til». Hun had de 
et im po ne ren de nett verk fra alle de uli ke 
livs fa se ne, for hun «sam let» på gode ven ner. 
Hun holdt også nær kon takt med sine ne vø er 
og nie ser som hun var så glad i og stolt av.

Hun var også sjel dent god til å fan ge de 
gode øye blik ke ne, og fei re de an led nin ger 
som kun ne fei res. Vi er utro lig yd my ke  
og takk nem li ge for at vi fikk lære Ma rit  
å kjen ne. Hun var en raus, hu mør fylt, tøff, 
klok, spor ty, sterk og fan tas tisk dame. Vi 
kom mer all tid til å sav ne henne! Våre tan ker 
går til fa mi li en som har mis tet en datt er, 
sto re søs ter, su per-tan te og svi ge rin ne.

På veg ne av kol le g er på For us Hel se  
og i «små-grup pen»

ME RE TE REE FRA FJORD

og stor triv des. Hun flytt et til Sand nes da 
hun gif tet seg, og fikk kjen ne på den sto re 
gle den av å bli en god bo nus-mor.

Mens hun job bet som fly vert in ne, 
 be stem te hun seg for å stu de re me di sin,  
37 år gam mel. Si den hun valg te språk lin jen 
på vi de re gå en de, mått e hun først gjen nom 
re al fa ge ne. Til tross for stu di er ved si den av 
sin van li ge jobb med trav le da ger, fikk hun 
så gode re sul ta ter at hun kom inn på me di-
sin stu die ne i Bergen på før s te for søk. Ma rit 
kun ne stolt star te sitt nye liv som lege i en 
al der av 44 år. Og hun var en fan tas tisk lege, 
med sin livs er fa ring, kunn skap, nys gjer rig-
het til fa get, og en klok til nær ming til pa si en-
te ne sine pro blem stil lin ger. Den gode sam-
ta len var vik tig for Ma rit.

Hun be gyn te å jobbe på Fo ru sa kutt en  
i 2013, og var ett er hvert med på å star te 
For us Hel se sam men med gode kol le g er. 
Dess ver re ble hun syk bare noen må ne der 
før le ge sen te ret åp net, men hun var fast 
be stemt på at dett e skul le hun kla re. Ma rit 
had de en po si tiv inn stil ling til det li vet 
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Legejobber.no er Tidsskriftets  
stillingsportal for leger.

Legejobber

Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.no  
enkelt søke etter ledige jobber etter 
spesialitet, geografisk område eller  
i fritekst. 

Ønsker du å motta varsel om ledige 
stillinger innefor et bestemt område? 
På Legejobber.no kan du abonnere  
på ledige stillinger.

Som ANNONSØR kan du nå bestille 
annonsen døgnet rundt via legejobber.no.  
Du registrerer nettannonsen og 
papirannonsen samtidig. 
 
 
 
 

Foto: Thinkstock

16
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no
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ALLMENNMEDISIN

Lege, Stavanger øyeblikkelig hjelp
Stokka sykehjem

Stavanger øyeblikkelig hjelp består av 16 plasser 
lokalisert på Stokka sykehjem. Pasientene i øyeblikkelig 
hjelp sengene blir primært lagt inn via fastlege, legevakt 
eller akuttmottaket på sykehuset, og skal erstatte en 
innleggelse i sykehus. 

Tilbudet er rettet mot pasienter som forventes å kunne 
behandles med allmennmedisinske metoder og 
hjelpemidler. Stillingen som er ledig er en 60 % stilling, med 
arbeid tre dager i uken. Arbeidstiden pr. nå er dagtid.
Arbeidsoppgaver er primært mottak, medisinsk 

Erfaring fra liknende arbeid vil være en fordel. 
Kontaktperson Marianne Amdal, virksomhetsleder, 
Tlf. 473 19 111
For full utlysningstekst, se www.legejobber.no

Søknadsfrist: 3. mars 2019

Ledig fastlegehjemmel
Huseby legesenter
Oslo kommune

For full utlysning og link til søknadsskjema, se 
Legejobber.no eller kommunens nettsider. 

Søknadsfrist: 1. mars 2019

Ballangen
kommune

Ballangen kommune søker etter ny fastlege
ved Ballangen legekontor, 100 % stilling.

For fullstendig utlysningstekst, se www.legejobber.nog j
Søknadsfrist: snarest.

Les mer på 
molde.kommune.no

Fastlegeavtale i Molde,
Kvam legesenter
Det er ledig fastlegeavtale ved Kvam legesenter i Molde fra
01.09.2019. Listetak pr tiden 950 pasienter.

Legesenteret er privat, drevet av fem fastleger i eget
aksjeselskap. Legene deltar i interkommunal legevakt. Søkere
må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.

Info:  Cato Innerdal, komm.overlege, tlf: 926 21 245
        Thorleif Jansen, Kvam legesenter, tlf: 901 55 288

Søknadsfrist 09. april 2019

Kviteseid kommune

Ved Kviteseid helsesenter, legekontoret er fylgjande stilling ledig:
Fastlege, ID-886, 100% fast stilling ledig stilling frå 01.05.19.

For full utlysing og lenke til elektronisk søknadsskjema:
www.kviteseid.kommune.no

Søknadsfrist: 19.03.2019

27
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Fastlegehjemmel Kipervika legesenter
– VH Legetjenester og akutt helseberedskap 

Godt innarbeidet hjemmel tilknyttet Kipervika legesenter er ledig 
for overdragelse til ny eier med oppstart etter avtale. 
Listestørrelse er 1150, pr. 010219 står det 1144 innbyggere på 
listen. 

Kontaktpersoner:
Tommy Sperre, Ålesund kommune, tlf. 934 56 510 
John Wilhelmsen Daglig leder, Kipervika legesenter AS, tlf.
995 03 436

For fullstendig utlysning se: www.alesund.kommune.no
 
Søknad sendes elektronisk, se annonse på
www.alesund.kommune.no under ”Ledige stillingar”.
Ref.nr. 4022964686
 
Søknadsfrist: 17.03.2019

Ålesund kommune har ansvar for 
å sørge for at det er nok fastleger i 
Ålesund kommune for å tilby beboerne 
et godt nok legetilbud. Denne stillingen 
blir formidlet ledig på vegne av
privatdrevet legekontor

Fastlegehjemmel Ellingsøy legekontor
– VH Legetjenester og akutt helseberedskap 
Godt innarbeidet hjemmel Ellingsøy legekontor er ledig for 
overdragelse til ny eier med oppstart etter avtale.Listestørrelse 
er 1592 innbyggere. Pr. 01.02.2019 er det ingen ledige plasser 
på listen. Legekontoret er i utgangspunktet en solopraksis, men 
i samarbeid med Ålesund kommune ønsker en å få hjemmelen 
inn i nytt og større kontor på Ellingsøya. I en overgang kan en 
tilrettelegge for å være en del av et større kontorfellesskap i 
Ålesund sentrum.

Kontaktpersoner:
Tommy Sperre, Ålesund kommune, tlf. 934 56 510
Dr. Inge Hole, Ellingsøy legekontor, 934 29 296

For fullstendig utlysning se: www.alesund.kommune.no
 

Søknad sendes elektronisk, se annonse på
www.alesund.kommune.no under ”Ledige stillingar”.
Ref.nr. 4022954909 

Søknadsfrist: 17.03.2019

Ålesund kommune har ansvar for 
å sørge for at det er nok fastleger i 
Ålesund kommune for å tilby beboerne 
et godt nok legetilbud. Denne stillingen 
blir formidlet ledig på vegne av
privatdrevet legekontor

FORDØYELSESSYKDOMMER

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse
Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av
Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for
medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side
om side. St. Olavs Hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder
kroner. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvali�iserte søkere,
uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. Mer informasjon �innes på www.stolav.no

Kirurgisk klinikk
AvAA deling Orkdal

Overlege  
Ledig faff st stilling som overlege innen gastroenterologisk kirurgi/

generell kirurgi på kirurgisk klinikk, avdeling Orkkdal.

Kirurgisk klinikk avd. Orkdal har vesentlig aktivittet innen

galleveiskirurgi, brokkirurgi, anoproktologi og coolonkirurgi, og vi

søker etter en spesialist i gastroenterologisk kiruurgi eller en

spesialist i generell kirurgi med interesse og kommpetanse foff r de

aktivitetene som er nevnt ovenfoff r.rr

Nærmere opplysninger om stillingen kan fåff s vedd hheenvendellsse til

avdelingssjef Torbjørn Dahl, tlf.ff 72 82 80 24.

Søknadsfrff ist: 12. mars 2019

Søknad sendes elektronisk via www.wwstolav.vvnoo, velg Jobbsøk,
deretter ledige stillinger.rr
Vi ønsker ikke kontakt med telefoff nselgere!

fr
ann
tz
.n
o

HUD - OG VENERISKE SYKDOMMER

Hudläkartjänst Stockholm söker:

Specialistläkare i Dermatologi
Hudläkartjänst driver via avtal med SLL en centralt 
belägen hudmottagning på Klarabergsviadukten, vid
T-Centralen i Stockholm. Vi söker nu ytterligare en kollega.

Vår mottagning hanterar såväl allmändermatologi som 
avancerad hudkirurgi.

• Konkurrenskraftig lön, samt fördelaktiga villkor.
• Goda kommunikationer till/från arbetet.
• Läs mer på www.hudlakartjanst.se

Kontaktpersoner:
Mattias Karlqvist Anders Landgren

70-643 46 28  70-208 58 57

Det går även att maila till: info@hudlakartjanst.se@ j

Hudläkartjänst, Klarabergsviadukten 90C, 11164 Stockholm
www.hudlakartjanst.se   info@hudlakartjanst.se
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Vi søker etter en hudlege eller erfaren assistentlege i 
dermatologi som ønsker å jobbe på provisjon i en
eksisterende praksis på Metrosenteret i Lørenskog 
kommune - se nettsiden vår for mer informasjon: 
www.metrolegesenter.no. g

Det er mulighet både for å jobbe deltid og heltid. Om man 
ønsker å jobbe på kvelder, lørdager eller tilrettelegge 

dette.

Spørsmål kan rettes til Fanny Irene Gjendem Viken på tlf. 
932 92 226 eller dagligleder Vivek Sethi på tlf. 99472951. 

Skriftlig søknad med CV kan sendes til:
post@metrolegesenter.nop g

Søknadsfrist: Snarest

PRIVAT PRAKSIS HUDLEGE

Metro legesenter og Tannklinikk er et privat 
senter med tannleger og spesialister i 
gynekologi, kardiologi, indremedisin og 
allmennpraksis. Vi tilbyr også Hudpleie 
tjenester.

ORTOPEDISK KIRURGI

Overlege 
Ortopedisk avdeling

Ved Betanien Hospital, Skien er det ledig 2 stillinger som 
overlege ved ortopedisk avdeling. 

Avdelingen disponere 10 heldøgns sengeplasser og en egen 
operasjonsavdeling Avdelingen har høy aktivitet innen elektiv 
protesekirurgi.

Sykehuset står nå overfor en periode med mange spennende 
utviklingsoppgaver, både faglig og driftsmessig og ønsker 
spesialister med kompetanse innen protesekirurgi.

www.betanienhospital.no

Nærmere opplysninger om stillingen ved avd.overlege Knut 
Forberg, tlf. 35900700.

Søknadsfrist 19.03.19

Søknad med nødvendig dokumentasjon sendes til: 
Direktøren, Betanien Hospital, Bj.Bjørnsonsgate 6, 3722 
Skien 

Betanien Hospital 
3722  Skien 

PSYKIATRI

Ressursklinikken er en privatklinikk som tilbyr utredning og behandling for alle 
typer psykiske lidelser til voksne pasienter. Det som driver oss er å kunne gi 
gode tjenester innen psykisk helse og livskvalitet gjennom faglig høy 
kompetanse og nærhet til våre pasienter; hvor enkeltindividet står i sentrum. 

Vi er lokalisert sentralt i Lillestrøm, med god kommunikasjon til blant annet Oslo 
og Gardermoen.  

Stilling: Psykiater i 100%, men vi er også åpne for 
redusert stilling hvis dette passer deg bedre.

Hos oss slipper du å være med i vaktordning og arbeidstiden 

• 
• 
• 

post@ressursklinikken.no.

Søknadsfrist: 18.mars  

FORSKJELLIGE STILLINGER

Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Vi bidrar til at Stortingets 
og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp i regionen og vi ivaretar 
innbyggernes rettssikkerhet.

Vil du være med å bidra til bedre og 
tryggere helse og omsorgstjeneste i 
Oslo og Viken?

Ledig stilling som fylkeslege – 
leder for helseavdelingen
Fylkesmannen i Oslo og Viken har ledig fast stilling som 
fylkeslege. Vi søker etter en målrettet, beslutningsdyktig og 
resultatorientert lege med ledererfaring som kan inspirere 
og videreutvikle medarbeidere i et tverrfaglig miljø.

For fullstendig kunngjøringstekst og elektronisk 
søknadsskjema, se vår nettside www.fylkesmannen.no/ov.

Søknadsfrist: 10. mars 2019 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:
• fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland, tlf. 22 00 35 05 / 

epost: valgerd@fylkesmannen.no
• ass. fylkesmann Trond Rønningen, tlf. 69 24 70 75 /  

970 14 988 / epost: FmosTRO@fylkesmannen.no



384 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 4,  2019;  139

LEGEJOBBER  Øyesykdommer, Vikariat i privat praksis, Ledige stipendier – legater – fond

ØYESYKDOMMER

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for  
spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest 
RHF eig seks helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse  
Stavanger og Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest innkjøp HF, i tillegg til Helse 
Vest IKT AS. Helseføretaka har om lag 27 300 medarbeidarar, omfattar femti 
sjukehus og institusjonar, og yter helsetenester til 1,1 million innbyggjarar. 

100 % avtaleheimel i augesjukdommer 
i Egersund

Full tids avtaleheimel for godkjend spesialist i augesjukdomar 
er ledig i Egersund snarast.  

Sentrale moment i vurdering av søkjarane vil mellom anna 
vere:
- erfaring og praksis, medrekna erfaring som spesialist
- eigenskapar for heimelen
- innretning av praksis
- samarbeid med andre

Avtalepraksisen skal bli nytta til ordinære oftalmologiske 
problemstillingar (ikkje kataraktkirurgi). 

Noverande praksis ligg sentralt i Egersund, nær 

lokale inkl. to fullt utstyrte kontor for oftalmologisk 
undersøking av pasientar og operasjonsstove. Medisinsk 
teknisk utstyr er av god standard. Praksisen har erfarne 
hjelpepersonell og gode rutinar. 
Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldane 
rammeavtale mellom Helse Vest og Den norske legeforening.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” -ansvaret 
til Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten 
foretar undersøkingar, diagnostikk og behandling i medhald 
av regionale og nasjonale mål og prioriteringar og lovgiving, jf. 
punkt 4.1 i rammeavtalen. 
Avtalespesialisten skal ha eit nært fagleg samarbeid med 
Helse Stavanger HF om oppgåvefordeling og for å sikre gode 
pasientløp, og etter nærare avtale også ta imot pasientar 
som vert tilvist frå Helse Stavanger HF. Dette vil verte regulert 
nærare i den individuelle driftsavtalen.

Driftstilskotet utgjer eit årleg beløp p.t. mellom kr. 914 880 
(klasse 1) og til kr. 1 362 600 (klasse 3). 

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar 
mellom Helse Vest og aktuell søkjar basert på utgifter til 
lokalar, utstyr og naudsynt hjelpepersonell. 

Andre vilkår, rammer og føringar knytt til drift av praksis vil 
også bli gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest og aktuell 
søkjar – før det vert gitt tilbod om avtaleheimelen. 

Spørsmål om praksisen kan rettast til Laila Tjelta Hashemi, tlf. 
413 29 236
Spørsmål om heimelen kan rettast til Helse Vest ved Torleiv 
Bergland, tlf. 51 96 38 22. 

Skriftleg søknad med relevante opplysningar, CV og 
sannkjende kopiar av attestar og godkjenningar skal sendast 
til Helse Vest RHF, Postboks 303 Forus, 4066 Stavanger. 

Søknadsfrist 19. mars 

VIKARIAT I  PRIVAT PR AKSIS

LEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FOND

Midler til allmennmedisinsk forskning
Utlysning av forskningsmidler fra Allmennmedisinsk forskningsfond
Søknadsfrist 15. mars 2019

Allmennmedisinsk forskningsfond tildeler stipend av varighet fra 3 til 
12 måneder i 100% stilling (maksimalt ett årsverk) til 
forskningsprosjekter innen det allmennmedisinske fagfeltet. I den 
grad det er en søknad til et prosjekt som har fått tildelt støtte 
tidligere, er den en forutsetning at det gis en beskrivelse av fremdrift 
og utvikling siden sist. Det kan søkes om støtte til prosjekter med 

allmennmedisinske forskningsenheter deltar. Allmennmedisinsk 
forskningsfond sin sats for fullt årsverk følger Forskningsrådets 
satser. Satsen for stipend i 2019 er 1 095 000 kr. Beløpet inkluderer 
overheadkostnader og lønnsmidler. Ved vurdering av søknader vil 
det bli lagt vekt på prosjektets relevans, kvalitet og 

. 
Søkere sender søknad via skjemaet innen 15.03.2019.

Søknader mottatt etter denne dato vil ikke bli vurdert. 

tor.carlsen@legeforeningen.no. 

charlotte.ibsen.henriksen@legeforeningen.no . 
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Pris til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats

Den norske legeforening utlyser pris til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats. 
Marie Spångberg-prisen er opprettet av landsstyret i forbindelse med 100-årsjubileet i 1993 for den 
første kvinnelige lege, Marie Spångberg. Formålet med prisen er å stimulere kvinnelige legers 
vitenskapelige innsats. Prisen er på kr 30 000. Prisen kan tildeles kvinnelige leger for den mest 
verdifulle vitenskapelige originalartikkel i norsk eller internasjonalt tidsskrift. Artikkelen skal være 
publisert i 2017. Den som får prisen skal enten være eneforfatter eller førsteforfatter. 

Søknad kan sendes på egne vegne eller på vegne av andre kandidater. En komité oppnevnt av Den 
norske legeforenings sentralstyre behandler innkomne søknader og avgir innstilling til sentralstyret. 

Artikler som ønskes vurdert for pristildeling sendes innen 20. mars 2019 til:
legeforeningen@legeforeningen.no. Søknaden merkes Marie Spångberg-prisen. Søknader som 
sendes etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.  

To kvalitetspriser fra Legeforeningen
Den norske legeforenings kvalitetspriser skal stimulere til kvalitetsarbeid i helsetjenesten. Det utlyses to priser, 
en innenfor primærhelsetjenesten og en innenfor spesialisthelsetjenesten. Hver pris er på kr 50 000. Prisene 
tildeles for arbeid med formål å heve kvaliteten på tjenestene, og med vekt på pasientfokus. Både arbeidets 
resultater og den prosessen som har ledet frem til dem, vil være viktige når det gjelder bedømmelsen.

• Prisen kan tildeles enkeltleger eller samarbeidende grupper der også leger har deltatt i arbeidet. 
• Det er ønskelig at arbeidets resultater viser forbedringer for pasientene. 
• Arbeidet bør fortrinnsvis være nyskapende.
• Anerkjente prinsipper og verktøy innen kvalitetstenkning og -forbedring bør være anvendt.
• Arbeidet bør være utført i løpet av de to siste årene. 

Søknad kan sendes på egne vegne eller på vegne av andre kandidater. En komité oppnevnt av Den norske 
legeforenings sentralstyre behandler søknadene og avgir innstilling til sentralstyret. 

Søknad med vedlagt dokumentasjon sendes innen 20. mars 2019 til legeforeningen@legeforeningen.no. 
Søknaden merkes Kvalitetspris pht/sht ved/medisinsk fagavdeling. Søknader som sendes etter søknadsfristen 
vil ikke bli vurdert. 
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IGA tilbyr utdanning i gruppepsykoterapi som starter med 
en 2-årig basisdel, Trinn A. Kandidater uten tilstrekkelig 
teori- og erfaringsbakgrunn for opptak på Trinn A, kan starte 
med et ettårig Grunnleggende trinn. Grunnleggende trinn 
kan også tas alene, som en innføring i gruppepsykoterapi. 
Utdanningen er tverrfaglig. For å gjøre utdanningen 
tilgjengelig for søkere fra hele landet, arrangeres blokk-kurs 

består av teori, veiledning og egenerfaring i grupper. I tillegg 
deltar alle i lokale kollegiale veiledningsgrupper mellom 
delkursene.  

Grunnleggende trinn formidler grunnleggende kunnskap 
om gruppeprosesser og gruppepsykoterapi, med sikte på å 
kunne lede grupper i førstelinjen og fungere som terapeut/
koterapeut i terapigrupper i behandlingsinstitusjoner innenfor 
psykisk helsevern og rusbehandling. 

Trinn A
og systematisk med gruppepsykoterapi i førstelinjen og på 
spesialistnivå. Trinn A kan søkes av kandidater som har 
fullført Grunnleggende trinn eller av kandidater som har 
tilsvarende teori- og erfaringsbakgrunn, se egen informasjon 
om inntakskriterier på IGAs hjemmeside. 

Etter Trinn A er det mulig å ta en 2-årig fordypningsdel, 
Trinn B. I tillegg er det mulighet for parallell fordypning i 
mentaliseringsbasert gruppepsykoterapi (MBT-G) og Rus- 
og avhengighetsbehandling i grupper.

Ett år på IGA (Grunnleggende eller 1. år Trinn A) 
tilfredsstiller krav til 3. års veiledning i psykoterapi til 
spesialiteten i psykiatri og til psykoterapiveiledningen i 
spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin. 
Utdanningen er også godkjent med tellende valgfrie 
timer til spesialiteten psykiatri og for spesialistenes 
etterutdanning. 

Høsten 2019 starter nytt Grunnleggende trinn og Trinn A 
på Voksenåsen kurs- og konferansehotell i Oslo.

For nærmere informasjon og for søknadsskjema se vår 
hjemmeside www.iga.no. Søknadsfrist 15. april 2019.

Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi - IGA
Fr. Nansens vei 2, 0369 Oslo
Tel: 466 11 630, E-post: iga@iga.no

Utdanning i 
GRUPPEPSYKOTERAPI

Kurs for sakkyndige spesialister
“Sakkyndig spesialist for 

Norsk pasientskadeerstatning”

Temaer for kurset

 

Påmeldingsfrist: 15. mars 2019.

Samiske barn og unges helse 
- hva vet vi og hva trenger vi å vite?

Samisk legeforening vil den 27.-28. mars 2019 
arrangere seminaret «Samiske barn og unges helse - 

hva vet vi og hva trenger vi å vite?» i Tromsø. 
Seminaret vil belyse hvilken kunnskap vi har om 

samiske barn og unges fysiske og psykiske helse og de 
kunnskapshull som fortsatt eksisterer for å skape gode 

og trygge helse- og sosialtjenester og 
forebyggende tiltak.

Seminaret er søkt godkjent med 11 timer som valgfritt 
kurs for leger i spesialisering og spesialistenes 

etterutdanning for allmennmedisin, samfunnsmedisin,
pediatri, og barne,- og ungdomspsykiatri.

For program og påmelding: www.samisklegeforening.no
Påmeldingsfrist: 3. mars
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ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING

INDREMEDISIN

PSYKIATRI

FORSKJELLIGE SPESIALITE TER

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/

spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.

Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.

Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.

Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER

Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 

og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 

ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 

egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 

ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 

0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no

E-post: kontakt incognito.no

 
 
 
 

SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
Anestesileger med kompetanseområde smertemedisin 
Dr.Med. Tore Hind Fagerlund 
Dr. Wenche Sabel 
Psykiater: Prof. Lars Tanum 
Psykolog: Dr.Psychol Gunnar Rosen 
Fysioterapeut: Sara Maria Allen 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50  –  Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

MAGNAT MEDISINSKE SENTER 
Tverrfaglig avtalehjemlet smerteklinikk
www.magnatcenter.no - Adr. Drammensveien 130, inngang B8 
Tlf. 22 60 62 00 - E-post. medisinske@magnat.nhn.no

Ansvarlig spesialist Lars Rustad

Senter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

– PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK 
– LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER 
– FARMAKOGENETISKE ANALYSER 
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40 
Ansvarlig spesialist: Dag Kristen Solberg 
e-post: psykofarmakologi@diakonsyk.no
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FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

Det er en prekær mangel på spesia- 
lister ute i tjenesten, og det tar minst  
seks år å utdanne en spesialist. Helse- 
ministeren har nå fått råd både fra 
Legeforeningen og Helsedirektoratet 
om at det trengs 200 flere LIS1. Vi har 
ikke mer tid å miste!

De første turnuslegene startet i 1955. Begrun-
nelsen for innføringen av turnustjenesten 
var kortere studietid. Den praktiske tjenes-
ten etter medisinstudiet skulle gi faglig 
kvalitet, i tillegg til å sikre rekruttering til 
distriktene gjennom en god geografisk for- 
deling av turnusplassene. Siden har dette 
vært starten på legeyrket for oss alle.

Nå er LIS1 første del av spesialistutdannin-
gen. Men vi har havnet i den paradoksale 
situasjonen at det er mangel på spesialister 
både i primærhelsetjenesten og på syke- 
husene, samtidig som hundrevis av ferdig- 
utdannede leger står i kø for LIS1 plass. Helse-
ministeren har ansvaret for at det utdannes 
nok spesialister til å dekke befolkningens 
behov for helsetjenester nå og i framtida.  
Da må det opprettes flere LIS1 stillinger.

I 2014 beregnet Helsedirektoratet behovet 
for turnusplasser. De mente 950 plasser var 
mer enn tilstrekkelig for framtidas behov.  
Ja, de rådet sågar departementet til å skjære 
ned på antall plasser. Det rådet fulgte heldig-
vis ikke ministeren. I bakspeilet ser vi at 
direktoratet anslo lavere vekst i legeårsverk 
og høyere import av spesialister fra utlandet 
enn det vi har sett, og de hadde en naiv tro 
på at teknologien ville gi mindre behov for 
legehender. Legeforeningens mente derimot 
at det var behov for minst 150 nye.

Legeforeningen har hatt 200 nye LIS1-
stillinger som ett av kravene til statsbudsjet-
tet for 2019. Vi spilte det inn til budsjettkon-
feransen i mars og har gjentatt det ved  

Fra ord til handling –  
200 LIS1 nå!

enhver anledning gjennom hele 2018. Men 
det er ikke et nytt krav. Ved en rask gjennom-
gang, finnes kravet om flere turnusstillinger 
helt siden før turnusordningen ble lagt om 
fra trekningsbasert til søknadsbasert. Denne 
endringen gjennomførte den rødgrønne 
regjeringen i 2012, blant annet for å redusere 
køen med ferdige studenter som stod og 
ventet. Allerede da mente Legeforeningen  
at antall turnusplasser måtte økes.

Men i regjeringens forslag til statsbudsjett 
for 2019 stod det ikke ett ord om LIS1. Likevel 
var det bevegelse. I september hadde Helse- 
og omsorgsdepartementet gitt Helsedirek- 
toratet i oppdrag å utrede behovet for LIS1 
stillinger på nytt. Legeforeningen fikk anled-
ning til å gi innspill til dette arbeidet i des- 
ember 2018. Vi tok med våre beregninger og 
forslag til løsninger. Det er svært gledelig  
å lese rapporten som ble overlevert i januar. 
Helsedirektoratet foreslår å øke antallet med 
200 – til 1 150 LIS1-stillinger – og det gjøres 
rede for en rekke tiltak for å oppnå dette 
både på kort og litt lengre sikt. Dette er helt  
i tråd med Legeforeningens innspill.

Regjeringserklæringen fra Granavolden 
stadfester en økning i antall LIS1 stillinger. 
Opposisjonen foreslo økning allerede i sine 
alternative budsjetter i høst. Helseministe-
ren har nå fått råd både fra Legeforeningen 
og Helsedirektoratet om at det trengs 200 
flere LIS1. Mange konkrete og gode forslag 
ligger på ministerens bord. Det er en prekær 
mangel på spesialister ute i tjenesten. Det 
tar minst seks år å utdanne en spesialist.  
Vi har ikke mer tid å miste – 200 LIS1 nå!
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Vil ut dan ne fle re en do kri no lo ger

– Det er en fal litt er klæ ring at man ge 
fyl ker i Norge nes ten ikke har en do-
kri no lo ger.

Det sier Ey stein Hu se bye, pro fes sor ved 
Uni ver si te tet i Bergen og le der i Norsk en do-
kri no lo gisk for en ing.

Han på pe ker at selv om det på pa pi ret er 
man ge spe sia lis ter i en do kri no lo gi, el ler 
læ ren om hor mon syk dom mer, er det fle re 
som ikke job ber ak tivt som kli ni ke re.

– Det er en fal litt er klæ ring at man ge fyl ker 
i Norge nes ten ikke har en do kri no lo ger. For 
eks em pel står Nordland uten en do kri no log, 
mens Sogn og Fjordane har én, så spe sia list-
kom pe tan sen er svært ulikt for delt, sier 
Hu se bye.

Fag li ge ret nings lin jer
– Norsk en do kri no lo gisk for en ing er opp tatt 
av fag li ge ret nings lin jer, spe sia list ut dan ning 
og vi de re ut dan ning av med lem me ne, for - 
tel ler Hu se bye. Må let er å få ut dan net fle re 
en do kri no lo ger, slik at pa si en ter over hele 
lan det kan til bys en best mu lig be hand- 
 ling.

– Der med be hø ver vi fle re ut dan nings stil-
lin ger. An tall pa si en ter med dia be tes er 
øken de, både type 1 og type 2, og til ba ke mel-
din ge ne fra kol le ga er i fel ten er at vi er for få 
og må pri ori te re for hardt. Når selv stør re 
av de lin ger sli ter med nært fore stå en de 
ge ne ra sjons skif ter uten til strek ke lig med 
folk til å ta over, vil det ta tid å ut dan ne 
man ge nok, sier han.

For en in gen har de sis te åre ne også viet 
mye tid til å ut ar bei de fag li ge ret nings lin jer. 
Dis se er sam let i Na sjo nal Vei le der i En do - 
kri no lo gi.

– Den ble lan sert før s te gang i 2016 og er 
til gjen ge lig på ap pen MyMedicalBooks og  
er svært mye brukt av både yng re og eld re 
kol le ga er. Ar bei det med vei le de ren le des  
av over le ge Anders P. Jør gen sen og Kirarash 
Taz mi ni ved Oslo uni ver si tets sy ke hus, men 
in vol ve rer fag mil jø et bredt i skri ving og 
opp da te ring.

Forsk nings ret tet mil jø
– Spe sia list- og vi de re ut dan ning er også et 
stort saks om rå de for for en in gen, po eng te rer 

Hu se bye. De ar ran ge rer år lig spe sia list kurs 
sam men med den svenske for en in gen og er 
også en ga sjert i ut ar bei del sen av den eu ro-
pe is ke spe sia list eks amen.

– Der nest del tar vi i Norge ak tivt i den 
eu ro pe is ke for en in gen med vi de re ut dan-
ning og fag li ge ret nings lin jer.

– Du har selv en om fatt en de lis te av pub li ka-
sjo ner, er det en do kri no lo gis ke mil jø et i Norge 
svært forsk nings rett et?

– Ja, det vil jeg si. Sett i re la sjon til mil jø ets 
stør rel se er forsk ning en stor del av virk som- 
 he ten. For de len med å være et lite mil jø er  
at alle kjen ner alle, noe som gjør det lett  
å sam ar bei de re gio nalt og na sjo nalt. Eks-
emp ler på dett e er sam ar bei det rundt Na sjo-
nalt re gis ter for or gan spe si fik ke au to im mu ne 
syk dom mer og Norsk dia be tes re gis ter for 
voks ne. Alle uni ver si tets sy ke hu se ne har 
ster ke forsk nings mil jø er in nen en do kri no- 
lo gi, noe som er vik tig for re krutt e rin gen  
til fa get, sier Hu se bye.

Han har selv hatt tre leng re opp hold på 
Weizmann In sti tu te of Scien ce i Is ra el, hvor 
han har ar bei det med dy re mo del ler av 
au to im mu ne en do kri ne syk dom mer. Hu se-
bye be søk te også fle re av de stør re en do - 
kri ne av de lin ge ne, blant an net Hadassah- 
sy ke hu set i Je ru sa lem.

– Inn tryk ket er at ut red ning og be hand-
ling er vel dig likt Norge, men at ar beids - 
be last nin gen og kra ve ne kan skje er høy ere 
enn hos oss, sier Hu se bye. Han leg ger til at 
is ra eler ne vur der te å bru ke den eu ro pe is ke 
spe sia list eks ame nen som i Norge er ob li ga-
to risk, men om be stem te seg da de men te 
den var for en kel.

Øns ker mer tid til pa si en ten
På spørs mål om hva som er de stør ste ut-
ford rin ge ne in nen en do kri no lo gi en, sva rer 
Hu se bye at det for ti den er re krutt e ring,  
og å sør ge for at er far ne kli ni ke re ikke for-
svin ner til ad mi nist ra ti ve stil lin ger. Han 
trek ker frem den dag li ge ut ford rin gen med 
at le ge ne bru ker alt for mye tid bak pc-skjer-
men i ste det for med pa si en ten.

Jeg øns ker meg en or ga ni se ring av ar bei-
det der le gen få mer tid til rent pa si ent- 
 ar beid. Men dett e er en fel les ut ford ring  
for alle spe sia li te ter, sier han.

Hu se bye un der stre ker at han har svært 
man ge dyk ti ge kol le ga er un der ut dan ning.

– De fles te av dis se er kvin ner, så det had de 
vært hyg ge lig med noen fle re menn også, 
sier han med et smil.

– Hva er det beste med fa get en do kri no lo gi?

– Va ria sjo nen, kom plek si te ten og kom bi na-
sjo nen av kli nikk og ba sal fag er det jeg sy nes 
er fa sci ne ren de å jobbe med – og så er det 
til freds stil len de at vi ofte kan hjelpe men-
nes ker med be hand lin gen vi gir, av slutt er 
Hu se bye.

EL LEN JUUL ANDERSEN
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

TREN GER FLE RE EN DO KRI NO LO GER: Pro fes sor Ey stein 
Hu se bye le der Norsk en do kri no lo gisk for en ing. Han øns-
ker fle re kol le ga er i spe sia li te ten. Foto: Ing vild Fes ter voll 
Me li en
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Me ner per son vern reg le ne ved sy ke hus  
går ut over pa si ent sik ker he ten

– Kli ni ke re opp le ver per son vern- 
reg le ne som ufor en lig med van lig, 
god le ge prak sis. Tolk nin gen av  
re gel ver ket er ikke i takt med vir ke-
lig he ten.

Or de ne til hø rer over le ge ved Oslo uni ver si-
tets sy ke hus (OUS), Tor kel Steen. Den se nes te 
ti den har han vært en ty de lig stem me  
i me dia og fron tet dett e bud ska pet.

Det hele be gyn te før jul i fjor med Af ten-
pos tens dek ning av at Norge mang let et 
pace ma ker re gis ter. Tor kel Steen sto frem  
og for tal te om hvor dan han selv had de le det 
det nors ke pace ma ker re gis te ret gjen nom 
fem år. Ny lig trakk han seg imid ler tid fra 
ar bei det med å få på plass et nytt re gis ter. 
Steen me ner ar bei det har tatt for lang tid  
og ikke len ger fun ge rer ett er hen sik ten.

«Av hen syn til «per son ver net» har man 
in sis tert på en struk tur som har vist seg for 
van ske lig å etab le re. Et dansk, EU-god kjent 
re gis ter er ikke sik kert nok for Oslo Uni ver si-
tets sy ke hus. Da får hel ler pa si ent sik ker he ten 
lide,» skrev Steen i de batt inn leg get «Dø de lig 
per son vern» i Af ten pos ten 18. de sem ber 
2018.

Steen på pek te hvor dan le ge ne, i man gel 
av eff ek ti ve, ras ke nett løs nin ger, sen der rønt-
gen bil der og EKG via sine mo bil te le fo ner  
i akutt si tua sjo ner. «Det er ulov lig. Men av  
og til nød ven dig for å gi pa si en ten trygg og 
rask be hand ling,» skrev Steen.

Åre lang frust ra sjon
I opp føl gin gen av de batt en gikk 32 fors ke re 
ved OUS ut i Af ten pos ten rett over nytt år 
med et opp rop. De for tal te om en åre lang 
frust ra sjon blant le ger og fors ke re ved sy ke-
hu set, på grunn av ri gid tolk ning av per son-
vern reg ler. Dett e opp lev de fors ker ne at har 
es ka lert den sis te ti den på grunn av inn - 
fø rin gen av EUs nye per son vern reg ler:  
GDPR (Ge ne ral Data Pro tec tion Reg u la tion). 
I de batt inn leg get skri ver de at per son vern-
om bu det ved sy ke hu set tol ker dis se så 
strengt at fors ker ne i prak sis ikke kan pub - 
li se re mye av sin forsk ning.

«Vi har sagt ifra in ternt i man ge år uten at 
noe har skjedd. Nå fin ner vi det rik tig å gå ut 
off ent lig,» skrev fors ker ne i de batt inn leg get.

Da opp ro pet ble pub li sert, gikk det ikke 
lang tid før hel se mi nis ter Bent Høie gikk ut  

i Af ten pos ten og opp lys te om at han før 
pås ke ville sen de et brev til alle lan dets 
sy ke hus om hvor dan per son ver net og hel se-
lov giv nin gen skal for stås. Han ute luk ket 
ikke å end re lo ven der som per son ver net  
sto så sterkt at det tru er pa si ent sik ker he ten.

Le ge for en in gens vi de re ar beid
Le ge for en in gen har i ett er kant av me die opp-
slage ne også vært i dia log med Tor kel Steen 
samt fors ker ved av de ling for im mu no lo gi 
ved OUS, Fridt jof Lund-Johansen, for å få 
inn spill til hvor dan for en in gen kan jobbe 
vi de re med sa ken og hvil ke til tak som kan 
iverk sett es.

Ett av til ta ke ne som ble fore slått un der 

mø tet er at Le ge for en in gen skal igang sett e 
en un der sø kel se for å kart leg ge hvil ke ut-
ford rin ger per son vern, mang len de sy ste mer 
og ukla re an svars for hold har skapt på sy ke-
hu se ne na sjo nalt. Un der sø kel sen skal om 
mu lig også gi svar på i hvil ken grad sy ke hus-
le ge ne opp le ver at per son vern står i vei en 
for for svar lig pa si ent be hand ling.

Un der mø tet med Le ge for en in gen på pek te 
både Steen og Lund-Johansen at pro ble met 
med stor sann syn lig het var gjel den de for  
fle re sy ke hus i Norge.

– An ta ke lig vis er det eks tra stort ved OUS. 
Men per son vern reg ler ved OUS, som lan dets 
stør ste sy ke hus, kan også bli fø ren de for 
res ten av lan det, un der stre ket de to.

Ju ri disk av de ling i Le ge for en in gen ar bei-
der også med å klar gjø re for tolk nin gen og 
an ven del sen av per son vern reg ler i sy ke hus.  
I til legg job bes det med å kart leg ge even - 
tu el le be hov for end rin ger i re gel ver ket,  
og å føl ge opp dett e på en så god måte  
som mu lig.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

TY DE LIG STEM ME: Tor kel Steen (t.v) og Fridt jof Lund-Johansen me ner pro ble met med per son vern og pa si ent sik ker het er 
ge ne relt for fle re sy ke hus i Norge. Foto: Vil de Baug stø

«Vi har sagt ifra in ternt i man ge 
år uten at noe har skjedd.  
Nå fin ner vi det rik tig å gå ut 
of fent lig»  

TOR KEL STEEN OG  
FRIDT JOF LUND-JOHANSEN
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Øns ker vel kom men til det bli de Sør lan det

Le der av Vest-Agder le ge for en ing, 
Ole Strand, har full kon troll på  
plan leg gin gen av den lo ka le de len 
av årets lands sty re mø te i Kris tian-
sand.

Vi har spurt ham hva det be tyr for en lo kal-
for en ing å være vert skap for et lands sty re-
mø te

– Et så stort og vik tig ar ran ge ment be tyr 
selv sagt at en god del av vår tid og opp merk-
som het går med til plan leg ging. Men det gir 
oss også en an led ning til å mar keds fø re vår 
lo kal for en ing inn ad i Le ge for en in gen, sam-
ti dig som det kan være et sam len de pro sjekt 
for oss lo kalt.

– Du le der den lokale arrangementskomiteen. 
Hvem har du med deg på laget og hvor lang 
tid har dere ar bei det med for be re del se ne?

– Vi be gyn te for be re del se ne for cir ka ett år 
si den, men det er nok ti den fra nå og frem 
mot ar ran ge men tet som vil bli mest hek tisk. 
I ko mi te en har jeg med meg Anne Lindt ner 
Nor aas som er pri vat prak ti se ren de rev ma to-
log, og Hans Thorwild Tho mas sen, over le ge  
i uro lo gi ved Sør lan det sy ke hus Kris tian-
sand. Selv er jeg spe sia list i all menn me di sin 
og fast le ge i Kris tian sand. I til legg til ko mi - 
te en blir det nok også be hov for å in vol ve re 
fle re fra sty ret ett er hvert som ar ran ge men-
tet nær mer seg.

– Har det vært lett å få med folk lo kalt?

– Når det gjel der egen for en ing, er en tu si as-
men stor i sty ret, så det er ikke noe pro blem. 
Det er jo sær lig den so si a le ram men om-
kring lands sty re mø tet vi har an svar for. Det 
å få lo ka le ak tø rer til å stil le opp har til nå 
gått svært bra, men vi er dog ikke helt i mål 
her.

– Dere har valgt Hotel Ca le do ni en som sted 
for lands sty re mø tet. Hvor for nett opp dett e?

– Da vi søk te om ar ran ge men tet på lands - 
sty re mø tet i Ålesund i 2017, pre sen ter te vi 
det nye Scan dic By stran da som are na. Så 
vis te det seg un der veis at ho tel let ble i snau-
es te laget for et så stort ar ran ge ment. Sam- 
 ti dig ble by ens gam le stor stue, Hotel Ca le - 
do ni en grun dig re ha bi li tert, og sto klart til 
bruk i juni i fjor. Slik ho tel let frem sto ett er 
re no ve rin gen, anså vi det som bedre eg net, 
og vi flytt et ar ran ge men tet dit. Vi tror det er 
et godt valg. Ho tel let lig ger sen tralt i Kris-
tian sand, med nær het til sjø en, fis ke bryg ga 
og by ens kul tu rel le midt punkt Kil den.

– Hva har vært de stør ste ut ford rin ge ne så 
langt?

– Så langt må vi nok er kjen ne at vi har unn-
gått de sto re ut ford rin ge ne. Kan skje blir de 
mer frem tre den de ett er som ar ran ge men tet 
nær mer seg. El lers lo vet vi jo godt vær da vi 
pro mo ter te Kris tian sand og Vest-Agder. 

Ti den vil vise om vi kla rer den ut ford rin gen.

– Hvor dan har sam ar bei det med Le ge for en in-
gen sen tralt vært un der veis i plan leg gin gen?

– Vi har hatt et ut mer ket sam ar beid med 
Le ge for en in gen. Vi har hatt mø ter med 
Le ge for en in gens re pre sen tan ter her lo kalt 
et par gan ger, og frem for alt har vi fått en 
me get struk tu rert frem drifts plan, som i alle 
fall til nå har gjort ar bei det vårt over kom-
me lig.

– Vest-Agder le ge for en ing ar ran ger te et vel dig 
vel lyk ket lands sty re mø te i 2000. Det går fort-
satt «gjet ord» om skall dyr bor det som ble 
ser vert den gang. Dere har noe å strekke dere 
ett er?

– Jeg er så gam mel at jeg var til lits valgt også 
den gan gen, men lands sty re mø tet var jeg 
ikke med på. Vi har av gjort am bi sjo ner om 
at dett e lands sty re mø tet også vil bli hus ket 
som et vel lyk ket ar ran ge ment.

– Kan du røpe noe av det kul tu rel le pro gram-
met, el ler skal det være en over ras kel se for 
årets de le ga ter?

– Noe kan jeg røpe, men ikke alt er på plass. 
Tirs dag kveld er jo kvel den for vårt lo ka le 

HAR FULL KON TROLL: Ole Strand ser frem til å øns ke  
de le ga ter og gjes ter vel kom men til lands sty re mø tet  
i Kris tian sand i juni. Foto: Pri vat

BÅT LIV: Man ge for bin der Sør lan det med sjø og båt liv. Her fra Ulv øy sund. Foto: MS Maar ten
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AKTUELT I  FORENINGEN

Lands sty re mø tet 2019

Årets lands sty re mø te fin ner sted 
i Kris tian sand, på Ra dis son Blu 
Ca le do ni en Hotel, fra 4.–6. juni. 
Det er elek tro nisk på mel ding på 
legeforeningen.no/lands sty re mote. 
Mø tet er åpent for alle med lem mer 
av Le ge for en in gen.

Lands sty re mø tet åp ner offi  si elt tirs dag  
4. juni kl 1030 med hils nin ger, pre si den tens 
åp nings ta le og ut de ling av sti pend og pri ser. 
Mø tet av slutt es tors dag 6. juni kl 1600.

Om pro gram met
De tal jert pro gram blir lagt ut på legefor- 
eningen.no/lands sty re mote. Tirs dag kveld 
in vi te rer Vest-Agder le ge for en ing til lo kalt 
ar ran ge ment. (Se egen sak). Ban kett en  
ar ran ge res ons dag kveld på Ra dis son Blu 
Ca le do ni en Hotel.

På mel ding
Lands sty rets med lem mer, valg ko mi té, sen-
tral sty rets va ra re pre sen tan ter, desisorer 
samt le der av Sy ke hjelps- og pen sjons ord-
nin gen for le ger får til sendt egen inn kal ling 
på e-post med egen på mel dings link. Dis se 
skal der for ikke mel de seg på via  
legefor-eningen.no/lands sty re mote.

Øv ri ge med lem mer av Le ge for en in gen 
som øns ker å del ta, må fylle ut elek tro nisk 
på mel dings skje ma på legeforeningen.no/
lands sty re mote. Pro gram og an nen in for ma-
sjon fin nes også på her.

ar ran ge ment. Det fore går i Kil den Teater  
og Konserthus, et bygg vi er mek tig stol te av 
i Kris tian sand. Kvel den blir gan ske ufor mell, 
med ser ve ring av tapas i foa je en. Der ett er 
blir det fak tisk en tea ter fore stil ling. Vi var  
en stund litt i tvil om det ble for «se ri øst» – 
lands sty ret be står jo av de le ga ter som er 
so si a le og gla de i å snakke med hver and re. 
Men det er en re la tivt kort fore stil ling – en 
en ak ter og ko me die – med titt e len «Side-
sprin ger ne». Den gikk på Kil den for som me-
ren 2018 og fikk så gode kri tik ker at det ble 
et fol ke krav å sett e den opp på nytt. Den ne 
kvel dens opp set ning er før pre mi ere på 
fore stil lin gen – eks klu sivt for Le ge for en in-
gens med lem mer. Ett er fore stil lin gen blir 
det an led ning til ming ling ett er be hov  
i ba ren i foa je en.

På ban kett en ons dag 5. juni spil ler Kris-
tian sand Stor band med vo ka list Pål Rake  
til dans. Da hå per vi de dan se gla de kjen ner 
sin be sø kel ses tid.

Hva er det lagt vekt på som de le ga te ne kan 
gle de seg over?

Vi hå per å få til et ar ran ge ment med en god 
blan ding av vik tig, kon struk tivt og frem tids-
rett et fag for en ings ar beid, og so si a le ar ran ge - 
men ter som kan gi de le ga te ne ytt er li ge re 
sti mu lans til å stå på for Le ge for en in gen.

– Hva tror du Vest-Agder le ge for en ing kan  
få ut av dett e ar ran ge men tet i det vi de re 
ar bei det?

– Hvis ar ran ge men tet blir vel lyk ket, noe  
vi har for vent nin ger om, bør det kun ne bli 
en vi ta min inn sprøyt ning for til lits valgt - 
ar bei det lo kalt.

– Til sist – hva hå per du de le ga te ne tar med 
seg som min ne fra Kris tian sand og Vest-Agder 
le ge for en ing når de drar der fra?

– Sør lan det blir ofte frem stilt som «det mør ke 
fast land» el ler «bi bel bel tet», men vi for bin-
des jo også med «det bli de Sørland», og det 
er det vi øns ker å vise. Vi hå per de le ga te ne 
vil min nes ar ran ge men tet som godt or ga ni-
sert og der vik tig fag po li tisk ar beid ble 
gjen nom ført in nen for en hyg ge lig og sti - 
mu le ren de so si al ram me.

LIS BET T. KONGS VIK
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

Vær opp merk som på at del ta kel se i and re 
mø ter for ut for star ten av lands sty re mø tet, 
for eks em pel yr kes for en in ge nes egne mø ter, 
må mel des til ar ran gø re ne av dis se mø te ne.

Inn kvar te ring, mål ti der og pri ser
Inn kvar te ring vil finne sted på Ra dis son  
Blu Ca le do ni en Hotel og Best Wes tern Plus 
Hotel Norge. Ved på mel ding bes del ta ker ne 
mar ke re om de øns ker om ar ran gø ren skal 
re ser ve re ho tell. Se legeforeningen.no/lands-
sty re mote for pri ser og ytt er li ge re opp lys- 
 nin ger.

Vi gjør opp merk som på at dag pak ke  
in klu dert lunsj på Ra dis son Blu Ca le do ni en 
Hotel til en pris av 250 kro ner per dag er 
ob li ga to risk ved møte del ta kel se. På mel ding 
til kvelds ar ran ge ment tirs dag og ban kett 
ons dag er bin den de og kos ter hen holds vis 
475 og 1 450 kro ner.

Saks do ku men ter
Saks do ku men ter blir til gjen ge li ge på lege- 
foreningen.no/lands sty re mote ca 14 da ger før 
møte start. Del ta ke re som øns ker do ku men-
te ne til sendt på pa pir, mer ker av for dett e  
i på mel din gen.

På mel dings frist
Med lem mer som øns ker å del ta på lands- 
sty ret, må mel de seg på for hånd og in nen 
på mel dings fris ten 22. mars 2019. Ved se ne re 
på mel ding kan man ikke reg ne med at arr- 
angøren kan skaff e over natt ing.

KRIS TIN HEK NE THORESEN
kristin.hekne.thoresen@legeforeningen.no
Ge ne ral sek re tæ rens stab

KRIS TIAN SANDS KUL TU REL LE MIDT PUNKT: Tirs dag kveld in vi te rer de lo ka le ar ran gø re ne til kul tur og ming ling i Kil den 
Teater og Konserthus. Foto: Kris tian sand kom mu ne/Anders Mar tin sen
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Sy ke hus ta len 2019 –

For ven ter kor te re ven te ti der  
i rus og psy kia tri

Le ge for en in gen støt ter hel se- 
mi nis te rens mål, men et ter ly ser 
sam svar mel lom sy ke hu se nes  
på lag te opp ga ver og til gjen ge li ge 
res sur ser.

I sin år li ge tale til sy ke hu se ne, holdt hel se- 
og om sorgs mi nis ter Bent Høie fast på sam me 
sty rings mål som tid li ge re: Unød ven dig 
ven ting og va ria sjon i ka pa si tets ut nytt el sen, 
pri ori te re psy kisk hel se vern og tverr fag lig 
spe sia li sert rus be hand ling, og bedre kva li tet 
og pa si ent sik ker het.

Nytt av året var nye mål for ven te ti der  
for psy kia tri og rus. Høie for klar te at må le ne 
for 2019 er at gjen nom snitt lig ven te tid skal 
være un der 45 da ger for psy kisk hel se vern 
for voks ne. Det vil være en ned gang på to 
da ger.

– Ven te ti den for psy kisk hel se vern for barn 
og unge skal være un der 40 da ger. Det vil 
være en ned gang på ti da ger. In nen rus be-
hand ling er ven te ti den i dag på 35 da ger. 
Må let er at vi skal lig ge un der dett e ni vå et  
i 2019, sa mi nis te ren.

Vil re du se re unød ven dig kir ur gi
Høie øns ket også at sy ke hu se ne skul le fase 
ut kir ur gis ke inn grep som ikke har do ku-
men tert ef ekt. To talt gjel der det 17 inn grep, 
her un der snor ke ope ra sjon, en type kne ope-
ra sjon og åre knu te ope ra sjon.

– Å ut sett e en pa si ent for en ope ra sjon 
som har li ten el ler in gen ef ekt, be tyr at vi 

ut sett er man ge pa si en ter for unød ven dig 
be hand ling, og der med unød ven dig ri si ko 
for ska de, sa Høie.

Le ge for en in gens pre si dent Ma rit Her man-
sen, er glad for at Høie fo ku se rer på å få ned 
unød ven di ge inn grep.

– Le ge for en in gen og fag mil jø ene har selv 
tatt ini tia tiv til Klo ke valg-kam pan jen, der 
må let er å få ned over be hand ling og over-
dia gnos ti se ring. Det er av gjø ren de at fag mil-
jø ene selv eier løs nin ge ne for å unn gå både 
unød ven dig be hand ling og over be hand ling. 
Vi er enig med hel se mi nis te ren i at dett e må 
byg ges på do ku men ta sjon og bred fag lig 
enig het, sier Her man sen.

Tren ger fris ke mid ler
Her man sen på pe ker at ini tia ti vet til kor te re 
ven te ti der i rus og psy kia tri er godt, men at 
det blir van ske lig når fris ke mid ler til sy ke-
hu se ne ikke hø rer med.

– Sy ke hu se nes hand lings rom har krym pet 
i de sis te stats bud sjett e ne. Sy ke hu se ne kut-
ter i års verk, sy ke hus sen ger og av de lin ger. 
Sam ti dig på leg ges sy ke hu se ne os te hø vel-
kutt og må ta reg nin gen for nye le ge mid ler, 
sier Her man sen og un der stre ker:

– Skal sy ke hu se ne kla re å le ve re på for vent-
nin ge ne, må bli bedre sam svar mel lom 
sy ke hu se nes på lag te opp ga ver og til gjen ge-
li ge res sur ser.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

AK TU ELT I  FOR EN IN GEN

MIND RE HAND LINGS ROM: – Det må bli bedre sam svar mel lom sy ke hu se nes på lag te opp ga ver og til gjen ge li ge res sur ser, 
me ner Ma rit Her man sen. Foto: Le ge for en in gen/Arne Vatn øy

SEN TRAL STY RET 2017–2019
Pre si dent Ma rit Her man sen
Vi se pre si dent Chris ter Mjå set 
Ole Jo han Bak ke
Anja Fog Heen
Jon Hel le
Anne-Ka rin Rime
Kirs ten Rok stad
Ei vind Va le strand
Tom Ole Øren

SEK RE TA RI ATS LE DEL SEN
Ge ne ral sek re tær Geir Riise
Sam funns po li tisk av de ling, av de lings-
di rek tør Jo runn Fry jor det 
Jus og ar beids liv, av de lings di rek tør 
Lars Du va land
Me di sinsk fag av de ling, av de lings- 
di rek tør Bjar ne Riis Strøm
Øko no mi- og ad mi nist ra sjons- 
av de lin gen, av de lings di rek tør  
Er ling Bak ken

POST AD RES SE
Den nors ke le ge for en ing,
Post boks 1152 Sent rum, 
0107 Oslo

BE SØKS AD RES SE
Le ge nes hus, Akersgt. 2, 
inn gang fra Chris ti ania torv, Oslo
Te le fon: 23 10 90 00 
Faks: 23 10 90 10
Over sikt over sen tral sty rets 
epostadresser, se 
legeforeningen.no/sen tral sty ret An sat-
tes epostadresser fin nes på 
legeforeningen.no/kon takt



Sliten? Syk? Stresset?

Å være lege kan være vanskelig og arbeidet byr på spesielle påkjenninger. Legeforeningen har  

oppnevnt leger i alle fylker med funksjon som støttekolleger. Disse har erfaring med å gi råd og støtte 

ved problemstillinger som:

Støttekollegene kan kontaktes av leger med slike problemer eller av personer som har omsorg for 

leger med problemer. Nærmere opplysninger om støttekollegene i ditt og andre fylker  

finner du på Legeforeningens nettsider. 

Se www.legeforeningen.no/kollegastotte
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